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CONDOMÍNIOS 

Ralcinele Santiago da Frota 

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMDF 
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O Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal integra a Prestação de 

Contas Anual do Governador e tem por objetivo demonstrar as realizações governamentais 

referentes ao exercício de 2013, conforme previsto no inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica 

do Distrito Federal, incisos V e XV, do art. 138, da Resolução nº 38/90, do TCDF, alterado pela 

Emenda Regimental nº 24, de 08/07/2008, artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 

- Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito 

Federal. 

Para apresentação dos resultados alcançados em cada área de atuação do 

governo, o Relatório de Atividades foi elaborado em conjunto com Órgãos e Entidades do 

Complexo Administrativo do GDF e estruturado por Secretaria e respectivas Unidades 

Vinculadas. 

O Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, no inciso VI, do artigo 89 prevê 

que compete ao Órgão Central de Planejamento do Governo do Distrito Federal elaborar 

normas e procedimentos referentes aos instrumentos de planejamento, acompanhamento e 

avaliação. Nesse sentido, a Subsecretaria de Planejamento Governamental – 

SUPLAN/SEPLAN buscando manter coerência, compatibilidade e uniformidade das 

informações do Relatório Consolidado do Governo, adotou os seguintes procedimentos:  

I) Realizou reunião técnica com as Unidades Orçamentárias;  

II) Elaborou estrutura básica do relatório, e enviou a cada unidade, contendo 

informações específicas, tais como execução orçamentária e financeira preliminar por 

programa temático e programa de gestão, objetivos específicos e indicadores. Tal iniciativa 

objetivou permitir a visualização do quanto foi executado em relação ao que foi previsto no PPA 

e possibilitar às unidades descreverem as realizações físicas compatíveis com a execução 

orçamentária e financeira; e 

III)  Elaborou as Instruções para a Prestação de Contas Anual do Governador 

contendo inclusive orientações para elaboração do Relatório em pauta, as quais foram 

disponibilizadas no site da SEPLAN: http://www.seplan.df.gov.br. Nas instruções enfatizou-se 

que ao final de cada Programa a Unidade deveria apresentar texto descritivo das realizações 

finalísticas referentes à sua área de atuação, considerando o proposto nos Objetivos 

Específicos dos Programas Temáticos do PPA 2012-2015, os resultados alcançados e, ainda, 

o público-alvo beneficiado. 



 

 

 

 

 

 

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, a informação 

quanto aos resultados alcançados deve ser acompanhada do diagnóstico da Unidade, visando 

contextualizar a análise de suas realizações à luz das dificuldades encontradas ou os fatores 

favoráveis ao seu desempenho e ainda as perspectivas para 2014. 

A partir dos relatórios elaborados pelas Unidades a SUPLAN/SEPLAN realizou 

criteriosa revisão, sempre com a preocupação de preservar a essência do texto original 

enviado pelas áreas setoriais de planejamento e sem interferir em seu conteúdo. Em alguns 

casos as informações foram complementadas com dados do Sistema de Acompanhamento 

Governamental - SAG/SIGGO e do Sistema Integrado de Administração Contábil - 

SIAC/SIGGO.  

Visando aprimorar o processo de planejamento a SUPLAN buscou conscientizar os 

gestores quanto à importância do Relatório de Atividades para sua Pasta, visto que este se 

configura em uma oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade; de 

apresentar o compromisso com a oferta de bens e serviços à população e, ainda, promover a 

transparência da gestão dos recursos públicos. 

Ressalta-se que este Relatório por apresentar de forma detalhada as realizações 

de todas as áreas do Governo constitui-se com os demais documentos que integram a 

Prestação de Contas Anual do Governador um importante instrumento de transparência da 

atuação governamental na gestão dos recursos públicos no âmbito do Distrito Federal. 
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1. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF – UO: 01.101 
As competências da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF encontram-se na 

Constituição Federal de 1988, art. 32 e Lei Orgânica do Distrito Federal artigos 58, 59 e 60. 
Com base nos princípios da autonomia e da independência, a Câmara Legislativa do Distrito 

Federal – CLDF exerce o Poder Legislativo e tem como finalidade precípua representar a população do DF, 
legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, prerrogativas conferidas a ela pela Constituição Federal e 
pela Lei Orgânica do Distrito Federal. A CLDF é composta por 24 deputados Distritais, representantes do 
povo brasiliense, eleitos, pelo sistema proporcional, para mandato de 4 anos, encontrando-se a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal já na sua sexta legislatura, período assim denominado para cada mandato. 

A sua estrutura legislativa se compõe da Mesa Diretora – que é constituída pelo Presidente, 
Vice-Presidente e pelos Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários, Corregedoria, Ouvidoria, do Colégio de 
Líderes e das Comissões Permanentes. Estas últimas, na atualidade, são em número de dez, a saber: 
Comissão de Constituição e Justiça; Comissão de Economia, Orçamento e Finanças; Comissão de 
Assuntos Sociais; Comissão de defesa do Consumidor; Comissão de defesa dos Direitos Humanos, 
Cidadania, Ética e decoro Parlamentar; Comissão de Assuntos Fundiários; Comissão de Educação e Saúde 
e Cultura; Comissão de Segurança; e Comissão de desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, 
Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo; Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 155 550 08 0 713 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 109 0 717 0 826 

Requisitados 
Órgãos do GDF 23 0 59 0 82 
Órgãos Estaduais 0 0 2 0 02 
Órgãos do Governo Federal 02 0 02 0 4 

Subtotal  289 550 788 0 1.627 
(+) Cedidos da unidade para  outros órgãos  0 14 0 0 14 

Total Geral  289 564 788 0 1.641 
 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA 
 
OBJETIVO GERAL:  
Promover a cidadania por meio da instituição de pol íticas públicas, da representação popular, do 
exercício da função fiscalizadora e demais prerroga tivas legais. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4143 - Execução de Projetos de Educação Política Pela CLDF   408.000 258.000 7.900 0 
0001 - Execução de Projetos de Educação Política Pela CLDF- Plano 
Piloto 408.000 258.000 7.900 0 
4192 - desenvolvimento e Implementação de Sistema de Capta ção 
e Tratamento de Informações Pela Ouvidoria da CLDF  380.000 30.000 830 501 
0001 - desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e 
Tratamento de Informações Pela Ouvidoria da CLDF-- Plano Piloto 380.000 30.000 830 501 
4193 - Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a 
Sociedade  814.000 214.000 21.170 20.270 
0001 - Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade 
do DF-- Plano Piloto 814.000 214.000 21.170 20.270 

Total do Programa  1.602.000 502.000 29.900 20.771 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular, 
do exercício da função fiscalizadora e demais prerr ogativas legais. 
 

Indicadores:  
 

Denominação do indicador  Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado 
em 

  

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/ Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Relatórios de fiscalização 
divulgados 

Unidade - - Semestral 1/0 2/0 2 2 
Relatório de 
atividades da 

ASFICO 
Atendimentos realizados 
pela Ouvidoria 

Unidade 770 12/2013 Anual 2000/594 2500/770 3000 3500 Relatório da 
Ouvidoria 

Nº de encontros e de 
participantes do Projeto 
Cidadão do Futuro 
realizado  

Número de 
Encontros e de 
Participantes 

- - Anual 
35/ 

3.150 
76/6.679 

35/ 
3.150 

0 

35 
3.150 

35 
3.150 

Relatório da 
ELEGIS 

Nº de encontros e de 
participantes do Projeto 
Jovem Cidadão 

Número de 
Encontros e de 
Participantes 

- - Anual 
28/ 

2.520 
4/348 

28/ 
2.520 

0 

28 
2.520 

28 
2.520 

Relatório da 
ELEGIS 

Nº de encontros e de 
participantes do Projeto 
Cidadania para Todos 

Número de 
Encontros e de 
Participantes 

- - Anual 
4/ 

120 
118 

4/ 
120 

0 

4 
120 

4 
120 

Relatório da 
ELEGIS 

Nº de encontros e de 
participantes do Projeto 
“Uma Conversa sobre 
Cidadania”  

Número de 
Encontros e de 
Participantes 

- - Anual 
8/ 

720 
010 

8/ 
720 

0 

8 
720 

8 
720 

Relatório da 
ELEGIS 

Nº de encontros e de 
participantes do Projeto 
Educação Política  

Número de 
Encontros e de 
Participantes 

4 
213 12/2013 Anual 

2/ 
100 
1/18 

2/ 
100 

4/213 

2 
100 

2 
100 

Relatório da 
ELEGIS 

Nº de Seminários 
Realizados e seus 
participantes 

Número de 
Seminários e 

de 
Participantes 

2 
130 12/2013- Anual 

2/ 
200 

3/231 

2/ 
200 

2/130 

2 
200 

2 
200 

Relatório da 
ELEGIS 

Nº de proposições 
produzidas 

Unidade 6633 12/2013 Anual 4500/7.917 4800/6.633 4500 3500 Relatório 
LEGIS 

Audiências Públicas 
realizadas Unidade 102 12/2013 Anual 130/130 135/102 140 150 

Relatório 
Cerimonial 

Nº de eventos e de 
participantes do projeto 
“Você Mais Perto da 
Câmara Legislativa” 
realizados 

Número de 
Eventos e de 
Participantes 

- - Semestral 30 
6.000/0 

30 
6.000/0 

30/ 
6.000 

30/ 
6.000 

Relatório da 
Comunicaçã

o Social 

 
Indicador : Relatório de fiscalização divulgados - Aprovação da Resolução nº 261, em 

16/01/2013 que criou a Comissão Permanente de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. 
Redação final do projeto de lei nº 1272/2012 que dispõe sobre os Cadernos de Responsabilidade Ativa, 
estabelece diretrizes de fiscalização e controle externo, a cargo da CLDF, aprovada em 13/12/2012 e 
vetada, integralmente, pelo Senhor Governador. Diante do quadro, o relatório de fiscalização deixou de ser 
uma incumbência exclusiva da Assessória de Fiscalização e Controle – ASFICO e passou a ser de 
responsabilidade compartilhada de todas as Comissões Permanentes e da própria Mesa Diretora. Em 2014,  
o indicador ora utilizado deverá ser apurado de forma diferente daquela até então realizada, a fim de 
proporcionar uma melhor compilação do dado a ser informado. 

Indicador : “ Uma conversa sobre Cidadania” - Esse projeto é realizado pela Escola do 
Legislativo – ELEGIS em parceria com a TV Legislativa que, em 2013, permaneceu fora do ar por falta de 
contrato para operar a transmissão de áudio e vídeo para a TV Distrital. 

Indicador : “Você Mais Perto da Câmara Legislativa” – Conforme informação prestada pela 
área de Comunicação Social, neste ano de 2013, o projeto não foi executado, não produzindo, portanto, 
nenhum resultado ou dado que pudesse ser mensurado.  

Este programa envolve os seguintes projetos de Educação para Cidadania e respectivos 
indicadores: Cidadão do Futuro; Jovem Cidadão e Cidadania para Todos. Tais projetos deixaram de ser 
executados ao longo do ano de 2013 devido a demora excessiva para conclusão dos processos licitatórios 
que visavam à contratação de transporte escolar e fornecimento de lanche ao público alvo.   As licitações já 
foram concluídas e os contratos estão em fase de assinatura.  
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2. Outras Realizações 
 

PROGRAMA de GESTÃO:  

6005 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LE GISLATIVO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1006 - Reforma e Benfeitorias no edifício Sede da CLDF 600.000 0 0 0 
1471 - Modernização de Sistema de Informação  2.737.000 1.062.000 687.690 550.190 
0006 - Modernização de Sistema de Informação-Câmara 
Legislativa do Distrito Federal- Plano Piloto 2.737.000 1.062.000 687.690 550.190 
2414 - Participação da Câmara Legislativa em Instituições 
Ligadas Às Atividades do Poder Legislativo 99.000 99.000 89.581 89.581 
0001 - Participação da Câmara Legislativa em Instituições 
Ligadas Às Atividades do Poder Legislativo-- Plano Piloto 99.000 99.000 89.581 89.581 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 5.345.000 3.020.000 2.231.661 1.700.156 
2627 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Câmara 
Legislativa do Distrito Federal- Plano Piloto 5.345.000 3.020.000 2.231.661 1.700.156 
4088 - Capacitação de Servidores  737.000 387.000 319.493 309.014 
0040 - Capacitação de Servidores-Câmara Legislativa- Plano 
Piloto 737.000 387.000 319.493 309.014 
4194 - Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem 
estar Social dos Servidores da CLDF 252.000 82.000 63.456 63.373 
0001 - Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem estar 
Social dos Servidores da CLDF-- Plano Piloto 252.000 82.000 63.456 63.373 
8502 - Administração de Pessoal  273.100.000 244.100.000 240.339.223 240.032.224 
0070 - Administração de Pessoal-Câmara Legislativa do DF- 
Plano Piloto 273.100.000 244.100.000 240.339.223 240.032.224 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  23.020.000 25.020.000 23.498.851 23.498.851 
0062 - Concessão de Benefícios A Servidores-Câmara 
Legislativa do Distrito Federal- Plano Piloto 23.020.000 25.020.000 23.498.851 23.498.851 
8505 - Publicidade e Propaganda  36.500.000 27.100.000 25.804.399 5.645.051 
0020 - Publicidade e Propaganda-Institucional- Plano Piloto 27.000.000 27.000.000 25.731.065 5.590.727 
0021 - Publicidade e Propaganda-Funcionamento da TV 
Legislativa da CLDF- Plano Piloto 7.500.000 100.000 73.334 54.324 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  31.678.000 17.353.000 14.541.489 12.169.768 
0065 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Câmara 
Legislativa do Distrito Federal- Plano Piloto 31.678.000 17.353.000 14.541.489 12.169.768 

Total do Programa  374.068.000 318.223.000 307.575.844 284.058.209 
 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4196 - Apoio a Programas Culturais pela  CLDF  390.000 390.000 220.000 205.500 
0001 - Apoio a Programas Culturais pela CLDF-- Plano Piloto 390.000 390.000 220.000 205.500 

Total do Programa  390.000 390.000 220.000 205.500 

3.  Informações complementares 

Quadro – Proposições elaboradas nas sessões legisla tivas de 2011, 2012 e 2013 
Proposições 2011 2012 2013 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
Apresentados 36 13 15 
Promulgados 7 4 1 
Tramitando 24 9 13 

Projetos de Lei Complementar  
Apresentados 27 30 26 
Promulgados 0 0 0 
Tramitando 9 5 10 

Projetos de Lei Ordinária  
Apresentados 696 626 441 
Promulgados 14 2 0 
Tramitando 209 295 249 

Projetos de decreto Legislativo  
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Proposições 2011 2012 2013 
Apresentados 101 81 63 
Promulgados 62 57 20 
Tramitando 28 15 33 

Projetos de Resolução  
Apresentados 45 13 18 
Promulgados 10 4 6 
Tramitando 30 9 10 

Fonte:  Sist. de Info. Legislativa/SPL – 15/01/2014 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A CLDF aprovou, por intermédio do Ato da Mesa Diretora nº 06, de 08/02/2012, o Plano 
Estratégico Institucional – PEI, consignando no seu mapa estratégico institucional a missão, os valores e a 
visão prevista para 2020, além dos respectivos objetivos estratégicos a serem alcançados ao longo do 
processo de execução do PEI. 

Ato contínuo, por meio do Ato da Mesa Diretora nº 39, de 18/04/2012, a CLDF aprovou as 
carteiras de projetos estratégicos priorizados para o biênio 2012/2013 com foco na transparência dos atos 
administrativos e daqueles que envolvem o processo legislativo, alem do desenvolvimento do processo de 
comunicação social e fortalecimento do capital humano da própria CLDF. 

 Tais projetos vêm sendo executados sob  a responsabilidade de vários comitês, encontrando-
se em estágios variados de execução. 

Encerrado o primeiro ciclo de execução do PEI, ao final de 2013, a carteiras de projetos 
finalísticos e de suporte apresentaram um resultado global abaixo do esperado, em torno dos 51% quando o 
previsto era de 95%. Em razão dessa performance a maior parte dos comitês está sendo reconduzida para 
concluir os respectivos projetos até meados de 2014. 

A nova Mesa Diretora, eleita para o biênio 2013/2014, já aprovou, por intermédio do Ato da 
Mesa Diretora nº 30, de 2013, as carteiras de projetos estratégicos finalísticos e de suporte que deverão ser 
priorizados no biênio 2014/2015.  

A CLDF continua buscando aprimorar a sua gestão administrativa do ponto de vista de uma 
melhor eficiência em seus processos internos e de uma maior eficácia nos resultados produzidos para a 
população do Distrito Federal. 
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1.1. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DA CÂMARA LEGISLA TIVA DO DISTRITO 
FEDERAL – FASCAL- UO: 01.901 

De acordo com a Resolução 155/1999 compete ao FASCAL a assistência complementar à 
saúde dos Deputados Distritais, dos servidores ativos e inativos da CLDF, aos pensionistas e aos 
respectivos dependentes. A assistência à saúde compreende as ações necessárias à prevenção da doença 
e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 

Força de trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo 

em comissão  
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 16 33 - - 49 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 04 - - - 04 

Total Geral 20 33 - - 53 

Dados de 31/12/2013. 
 

1. Realizações 

O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal – FASCAL, criado pela resolução nº 38/91 e regulamentada pela resolução 
155/99, é um fundo de natureza contábil, mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF e pela 
contribuição e participação de seus associados, que tem como finalidade proporcionar assistência 
complementar à saúde dos Deputados Distritais, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, dos ex-
servidores e dos respectivos dependentes; 

Neste biênio de 2013/2014, o FASCAL está subordinado administrativamente à Vice- 
Presidência, bem como ao Conselho de Administração do FASCAL – CAF, nas funções deliberativas e 
fiscais; 

Durante o exercício de 2013 a contribuição da Câmara Legislativa para o FASCAL continuou 
como no exercício anterior, ou seja, na ordem de 4% (quatro por cento), conforme consta na Lei 
Orçamentária Anual aprovada para o exercício de 2013, incidentes sobre a folha de pagamento da CLDF. 
 
PROGRAMA: 

6005-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO –LEGIS LATIVO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2042 - Manutenção  do Fundo de Assistência a Saúde dos 
Servidores da CLDF 20.560.500 26.243.158 24.379.821 20.150.909 
0001 - Manutenção do Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores 
da CLDF-- Plano Piloto 20.560.500 26.243.158 24.379.821 20.150.909 

Total do Programa  20.560.500 26.243.158 24.379.821 20.150.909 
 
Atendimentos efetuados: Jan: 5.088; Fev: 4.937; Mar: 5.576; Abr: 6.080; Maio: 6.178; Jun: 

5.278; Jul: 5.446; Ago: 5.333; Set: 5.209; Out: 5.100; Nov: 2.677; Dez: 45. Processos de 001.0001 a 
001.0220/2012. Dados extraídos do sistema FASCAL acesso em 13/1/2014. 
 
PROGRAMA: 

0001 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
DA CLDF- PLANO PILOTO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  1.234.800 1.234.800 932.357 902.373 
0047 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-Fundo de 
Assistência a Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal- 
Plano Piloto 1.234.800 1.234.800 932.357 902.373 

Total do Programa  1.234.800 1.234.800 932.357 902.373 

 
Reembolso de medicamentos e procedimentos: Jan: 46; Fev: 138; Mar: 115; Abr: 72; Maio: 64; 

Jun: 41; Jul: 145; Ago: 97; Set: 61; Out: 60; Nov: 17; Dez: 64. 
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2. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 

O número de servidores lotados no FASCAL atende plenamente suas necessidades, sendo 
necessário um esforço conjunto de todos os responsáveis pela Casa para profissionalizar os servidores no 
FASCAL. 

O FASCAL tem prestado bons serviços e tem elevado conceito junto às instituições médicas 
credenciadas. 
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2. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL UO: 02.10 1 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão por excelência do Controle Externo da 

Administração Pública do Distrito Federal, foi criado pela Lei nº 3.751, de 13/04/60 e instalado em 15/09/60. 
Tem, conforme previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, a missão de exercer o Controle 
Externo da administração dos recursos públicos do Distrito Federal, em auxílio à Câmara Legislativa, 
zelando pela legalidade, legitimidade, efetividade, eficácia, eficiência e economicidade na gestão desses 
recursos. 

De acordo com a Lei Orgânica do DF, a Lei Complementar do Distrito Federal nº 1 de 09/05/94, 
e ainda segundo o disposto no Regimento Interno do Tribunal, o TCDF tem por principais competências: 

I. Apreciar, mediante emissão de parecer prévio, as contas anuais do Governador e julgar 
aquelas relativas aos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; 

II. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de 
concessão de aposentadorias, reformas e pensões; 

III. Avaliar a execução das metas estabelecidas no Plano Plurianual, nas diretrizes 
orçamentárias e no orçamento anual; 

IV. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo; 

V.  Fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito 
Federal participe de forma direta ou indireta; 

VI. Fiscalizar a aplicação de recursos repassados ou recebidos pelo Distrito Federal, a qualquer 
título; 

VII.  Atender às solicitações da Câmara Legislativa relativas às atividades de Controle Externo; 
VIII. Aplicar, em caso de ilegalidade ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei e 

sustar, se o Tribunal não for atendido, a execução de ato impugnado. 

Força de Trabalho 
 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim  

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Quadro do TCDF 88 99 142 109 438 

 
Requisitados 

Órgãos do GDF 17 0 14 0 31 

Órgãos Estaduais 1 0 0 0 1 

Órgãos do Governo Federal 3 0 4 0 7 

Servidores comissionados, sem vínculo efetivo 21 0 28 0 49 

Estagiários 0 61 0 35 96 

Subtotal (Força de Trabalho) 131 160 188 144 623 
(-) Cedidos para outros órgãos 0 1 0 7 8 

Total Geral 131 159 188 137 615 

1. Realizações 

PROGRAMAS:  

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9001 - Execução de Sentenças Judiciais  1.880.000 350.000 348.409 348.409 
6165 - execução de Sentenças Judiciais-Tribunal de Contas do 
Distrito Federal- Plano Piloto 1.880.000 350.000 348.409 348.409 
9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  11.320.000 7.120.000 6.668.902 6.382.838 
0013 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-Tribunal de 
Contas do Distrito Federal- Plano Piloto 11.320.000 7.120.000 6.668.902 6.382.838 

Total do Programa  13.200.000 7.470.000 7.017.311 6.731.247 

 
As atividades de controle externo compreendem basicamente a realização, pelas Secretarias 

de Controle Externo, de fiscalizações externas — auditorias e inspeções — e de instrução de processos, 
que depois de finalizadas são submetidas à apreciação do Plenário do Tribunal. As principais realizações 
finalísticas estão a seguir discriminadas: 
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PROGRAMA:  

6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LE GISLATIVO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação 5.264. 500 4.364.500 3.415.220 1.965.349 
0005 - Modernização de Sistema de Informação-Tribunal de Contas 
do Distrito Federal- Plano Piloto 5.264.500 4.364.500 3.415.220 1.965.349 

2386 - Modernização do Controle externo 100.000  100.000 0 0 
2422 - Concessão de Bolsa estágio 2.000.000 1.500.000 1.418.466 1.182.466 
9637 - Concessão de Bolsa estágio-Tribunal de Conta s- Plano 
Piloto 2.000.000 1.500.000 1.418.466 1.182.466 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 2.000.000 500.000 44.540 15.540 
2568 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Tribunal de 
Contas do Distrito Federal- Plano Piloto 2.000.000 500.000 44.540 15.540 

3903 - Reforma de Prédios e Próprios 8.100.000 2.350.000 574.804 240.288 

9702 - Reforma de Prédios e Próprios-Tribunal de Contas- Plano 
Piloto 8.100.000 2.350.000 574.804 240.288 
3996 - Promoex - Programa de Modernização do Sistem a de 
Controle externo 0 402.117 402.116 402.116 
0002 - Promoex - Programa de Modernização do Sistema de 
Controle externo-Tribunal de Contas do DF- Plano Piloto 0 402.117 402.116 402.116 
4088 - Capacitação de Servidores 640.000 740.000 631.663 590.538 
0035 - Capacitação de Servidores-Tribunal de Contas- Plano Piloto 640.000 740.000 631.663 590.538 
8502 - Administração de Pessoal 197.515.801 181.145.801 179.680.049 177.905.355 
0021 - Administração de Pessoal-Tribunal de Contas do Distrito 
Federal- Plano Piloto 197.515.801 181.145.801 179.680.049 177.905.355 

8504 - Concessão de Benefícios a Servidores 21.550. 000 19.350.000 19.188.329 19.188.329 
0020 - Concessão de Benefícios a Servidores-Tribunal de Contas 
do Distrito Federal- Plano Piloto 21.550.000 19.350.000 19.188.329 19.188.329 

8505 - Publicidade e Propaganda 320.000 320.000 75.379 13.250 
0008 - Publicidade e Propaganda-Institucional - Tribunal de Contas 
do Distrito Federal- Plano Piloto 320.000 320.000 75.379 13.250 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 11.325.974 12.575.974 10.801.439 9.014.711 
0019 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Tribunal de 
Contas do Distrito Federal- Plano Piloto 11.325.974 12.575.974 10.801.439 9.014.711 

09101 - Secretaria de estado da Casa Civil do Distrito Federal 511.719.494 337.429.543 301.746.616 267.904.219 

0001 - Programa Para Operação especial 15.053.507 7.486.757 7.105.869 6.637.710 

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições 15.053.507 7.486.757 7.105.869 6.637.710 
7101 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-Casa Civil- 
Plano Piloto 15.053.507 7.486.757 7.105.869 6.637.710 

6003 - Gestão, Manutenção e Serviços Ao estado - Gestão P 137.536.038 155.162.076 145.706.069 127.253.577 
1471 - Modernização de Sistema de Informação 2.040. 000 8.145.157 7.650.157 5.416.682 
2540 - Modernização de Sistema de Informação-Casa Civil-Distrito 
Federal 2.040.000 8.145.157 7.650.157 5.416.682 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecno logia da 
Informação 6.023.465 6.723.365 6.715.454 6.196.312 
2562 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI - Casa Civil-
Distrito Federal 6.023.465 6.723.365 6.715.454 6.196.312 

2578 - Cerimonial do Governador 2.060.000 781.961 781.926 267.742 

0006 - Cerimonial do Governador--Distrito Federal 2.060.000 781.961 781.926 267.742 

2901 - Modernização e edição do Diário Oficial 4.050.000 2.508.500 2.508.500 2.311.660 
0003 - Modernização e edição do Diário Oficial-Casa Civil-Distrito 
Federal 4.050.000 2.508.500 2.508.500 2.311.660 

3678 - Realização de eventos 1.590.000 19.790.786 16.192.747 4.149.469 
2695 - Realização de eventos-Feiras, Congressos e Conferências-
Casa Civil-Distrito Federal 800.000 19.790.786 16.192.747 4.149.469 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios 56.000 41.300 41.000 35.000 
9722 - Reforma de Prédios e Próprios-Casa Civil-Distrito Federal 56.000 41.300 41.000 35.000 

Total do Programa 248.816.275  223.348.392 216.232.006 210.517.943 
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Auditorias e Inspeções 
Fiscalizações Externas 

2011 2012 2013 

208 184 160 

Instrução de Processos 
Processos Instruídos 

2011 2012 2013 

7.062 6.703 5.835 

Apreciação de Processos pelo Plenário 
Decisões Plenárias 

2011 2012 2013 

6.870 6.774 6.652 

 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem desenvolvido atividades e projetos objetivando, 
sobretudo, ao aprimoramento de sua forma de atuação, com vistas à oferta de melhor serviço público à 
população do Distrito Federal. A modernização de equipamentos, instalações e processos de trabalho nas 
áreas meio e fim do Tribunal tem possibilitado á Corte de Contas exercer as suas competências com 
atendimento aos princípios de economia, eficiência e eficácia. 

 

2. Informações complementares 
 
Em complemento às ações de fiscalização acima descritas, o Tribunal tem atuado de forma 

proativa na orientação dos entes jurisdicionados, mediante a promoção de eventos de integração e 
compartilhamento de informações, consubstanciados em palestras, reuniões, visitas e outros eventos, que 
visam, sobretudo, evitar e corrigir erros que possam causar prejuízos ao erário. Nesse contexto, além da 
realização de auditorias de regularidade, o TCDF tem privilegiado a realização de auditorias operacionais 
que visem ao aperfeiçoamento de atividades e de programas de responsabilidade dos entes distritais. 
 

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
O Tribunal tem envidado esforços no sentido de manter atualizado seu conjunto normativo em 

resposta às alterações nas normas federais e distritais que regulam a sua atividade finalística, bem como 
outras matérias das áreas de suporte, a exemplo das áreas de pessoal, orçamentária, financeira, 
patrimonial, contábil, dentre outras. Nesse sentido, a Alta Administração do TCDF tem constituído grupos de 
trabalho para proceder a estudos que objetivem propor ao Plenário, ou a seu Presidente, minutas de 
resoluções ou de portarias relativas a esses temas. 

Além disso, o Tribunal tem realizado regularmente concursos de seleção para manutenção do 
quantitativo de pessoal em seus quadros, de forma a dispor de força de trabalho compatível com as 
crescentes demandas que lhe são apresentadas. 

Outro desafio para o Tribunal tem sido a capacitação constante do seu quadro de pessoal, para 
bem atender ao complexo rol de atividades a cargo do TCDF.  

Assim, tem-se expectativa promissora para o exercício de 2014, mediante o aperfeiçoamento e 
a evolução da forma de atuação do Tribunal, em sintonia com as modernas práticas utilizadas pelos mais 
modernos e aparelhados órgãos brasileiros de fiscalização e controle. 
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3. CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – UO: 09.101 
A Casa Civil do Distrito Federal – criada pelo Decreto nº 33.583, de 16 de maio de 2012, 

publicado no DODF nº 55, seção I, página 02, de 19 de março 2012, como órgão de direção superior, com 
nível hierárquico de Secretaria de Estado, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal –, é 
responsável pela gestão administrativa do Governo do Distrito Federal e tem como finalidade o 
desenvolvimento das seguintes atividades: 

I - acompanhar as políticas de gestão governamental, visando à eficiência das demais 
Secretarias de Estado, Administrações Regionais e da Administração Indireta do Distrito Federal; 

II - acompanhar e avaliar a eficiência e a eficácia da execução dos programas de governo; 
III - registrar, monitorar e acompanhar decisões do Governo do Distrito Federal; 
IV - dar publicidade aos atos oficiais do Governo do Distrito Federal; 
V- supervisionar e coordenar as Administrações Regionais; 
VI - coordenar a execução orçamentária e financeira dos órgãos da Administração Direta; 
VII - fazer a gestão do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, no âmbito do Distrito 

Federal e coordenar as negociações com a União, com vistas à execução dos projetos desse programa no 
Distrito Federal; 

VIII - coordenar o planejamento e a gestão da carteira de Projetos Estruturantes do Distrito 
Federal – PEDF; 

X - coordenar o desenvolvimento, a implantação e a gestão do Sistema de Monitoramento e 
Gestão da Casa Civil, ferramenta de suporte ao acompanhamento e gestão dos projetos prioritários do 
Governo do Distrito Federal e de gerenciamento de crises; 

IX - realizar a gestão orçamentária e financeira da Casa Civil da Governadoria e dos seguintes 
Órgãos: 

a) Governadoria do Distrito Federal (GAG) – Casa Militar, Cerimonial do Governador, 
Assessoria Internacional e Conselho de Governo, Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – 
SECOPA; 

b) Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SEM), até dia 21 de maio de 2013; 
c) Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal (SDRMDF); 
d) Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal (SEPIR); 
e) Secretaria Especial do Idoso do Distrito Federal (SEI). 
Sobre a gestão orçamentária e financeira dos Órgãos mencionados anteriormente, vale 

destacar o seguinte.  
1) Na Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SEM), a partir de maio de 2013, foi 

criada a Subsecretaria de Administração Geral, que passou a fazer a gestão dos seus recursos, conforme 
Decreto nº 34.382. Os servidores desta Secretaria foram acompanhados e treinados, pelas gerências e 
diretorias correspondentes da Subsecretaria de Administração Geral da Casa Civil da Governadoria do 
Distrito Federal. 

2) A Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA, criada pelo Decreto Nº 
33.888, de 03 de setembro de 2012, na Governadoria do Distrito Federal, é órgão de direção superior da 
Administração Direta, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal. 

3) São Órgãos Vinculados à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal as Administrações 
Regionais do Distrito Federal e a Superintendência do Arquivo Público do Distrito Federal.  

Acerca da estrutura da Casa Civil da Governadoria, ressalta-se que, para o cumprimento de 
suas competências legais e execução de suas atividades, esta Casa tem as unidades centrais mencionadas 
a seguir, e suas respectivas unidades subordinadas:  

1. Gabinete; 
2. Assessoria Especial; 
3. Assessorias de Comunicação Social; 
4. Assessorias Orçamentária e Financeira; 
5. Ouvidoria; 
6. Assessorias de Controle Interno; 
7. Coordenadoria de Assuntos Jurídicos; 
8. Coordenadorias de Monitoramento dos Projetos e das Políticas Públicas; 
9. Coordenadoria de Planejamento e Gestão; 
10. Coordenadoria das Cidades; 
11. Coordenadoria do Diário Oficial; 
12. Subsecretaria de Administração Geral (SUAG); 
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13. Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos. 
Para melhor compreensão das ações realizadas por cada unidade central, a seguir são 

apresentadas, resumidamente, suas competências e atividades desenvolvidas.  

Ouvidoria  
A Ouvidoria da Casa Civil está a serviço da população do Distrito Federal, com a finalidade de 

garantir a participação popular e contribuir para desenvolver a cultura de cidadania e aprimorar os serviços 
públicos prestados pelo Poder Executivo. Por meio dos canais oferecidos pela Ouvidoria: Internet, Central 
162, correspondência e atendimento presencial, a população pode encaminhar críticas, denúncias, 
reclamações, sugestões e elogios sobre o desempenho do serviço público prestado na Capital da 
República.  

Nessa unidade, funciona também o Serviço de Informação ao Cidadão . Este serviço decorre 
da Lei nº 4.990, de 12 de abril de 2012, a Lei de Acesso à Informação. No Distrito Federal, as Ouvidorias 
são responsáveis por gerenciar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), preparado para atender a todas 
as demandas sobre dados e ações que forem realizadas.  
 
Coordenadoria de Assuntos Jurídicos 

Essa Coordenadoria tem a função de zelar pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dos atos que tramitam na Casa Civil e de oferecer propostas que aprimorem o conjunto normativo 
do Distrito Federal. No cumprimento de sua finalidade, a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos se incumbe, 
entre outras funções, de: 

I - assessorar o Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil em questões de natureza jurídica, 
inclusive na prestação de informações aos demais órgãos e entidades da estrutura do Governo do Distrito 
Federal e suas respectivas consultorias jurídicas, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, à Secretaria de 
Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, com vistas a subsidiar defesa em processo judicial 
ou administrativo; 

II - supervisionar e coordenar o acompanhamento e a avaliação, prévia, de constitucionalidade, 
juridicidade, legalidade e adequação à Lei Orgânica do Distrito Federal de atos normativos, projetos, 
processos, termos, contratos, convênios, ajustes e atos assemelhados praticados pela Casa Civil, e de 
outros documentos de interesse da Pasta; 

III - emitir parecer sobre projetos de lei e demais atos legislativos que lhe forem submetidos 
para análise; 

IV - elaborar notas técnicas sobre temas de interesse da Pasta, quando solicitado pelo 
Secretário; 

V - oferecer suporte jurídico aos projetos estratégicos ou prioritários do governo; 
VI - estabelecer articulação com os titulares das demais estruturas administrativas do Governo 

do Distrito Federal, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
suas respectivas Consultorias Jurídicas, ou órgãos equivalentes, sobre assuntos de natureza jurídica de 
interesse da Casa Civil. 
 
Coordenadoria de Monitoramento dos Projetos e das P olíticas Públicas 

Essa Coordenadoria tem como finalidade acompanhar as ações e os projetos estratégicos ou 
prioritários do Governo do Distrito Federal, especialmente da área social, e desenvolver as seguintes 
atividades:  

I - monitorar os projetos e as políticas estratégicos ou prioritários do governo; 
II - acompanhar, coordenar, supervisionar e monitorar os resultados de programas e projetos e 

de políticas públicas estratégicos ou prioritários do governo; 
III - articular as ações estratégicas de políticas públicas de governo sob a coordenação do 

Secretário; 
IV - supervisionar a formulação e a articulação dos projetos estratégicos relativos a 

desenvolvimento social, Direitos Humanos e políticas intersetoriais; 
V - supervisionar a formulação e a articulação dos projetos estratégicos ou prioritários do 

governo, nas Administrações Regionais. 
Para realizar o acompanhamento e monitoramento das ações e dos projetos, utiliza-se o 

Sistema de monitoramento e Gestão da Casa Civil, desenvolvido por equipe de servidores públicos que 
fazem parte da Coordenadoria de Monitoramento dos Projetos e das Políticas Públicas – COMPPP/CACI. 
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Como um dos principais objetivos desse Sistema é servir de instrumento de gestão de projetos 
prioritários do Governo, ele permite obter informações de vários órgãos, de forma ágil e integrada, além de 
mapear a localização dos equipamentos públicos desta Unidade da Federação e conhecer seus recursos. 

Para desenvolver esse Sistema, os técnicos da Casa Civil realizaram o georreferenciamento de 
diversos equipamentos públicos do GDF, de forma que, atualmente, cerca de mil projetos são 
acompanhados e monitorados em tempo real, por meio de 128 câmeras. 

Com a tecnologia desenvolvida, o Sistema permite o monitoramento de diversos hospitais 
públicos, do Metrô e de algumas vias públicas, onde as câmeras estão instaladas. Esse monitoramento 
possibilita detectar, por exemplo, se há uma grande aglomeração de pacientes esperando atendimento. 
Também permite acesso a dados, em tempo real, das obras prioritárias de infraestrutura em andamento: 
escolas, creches, metrô, malha elétrica, entre outras.  

Os projetos monitorados são relacionados à saúde, educação, atenção ao idoso, segurança 
pública, ações do “DF Sem Miséria”, obras nas cidades, ações de melhoria da mobilidade urbana, entre 
outros. 

O Sistema de Monitoramento também acompanha as decisões da Junta de Execução 
Orçamentária (JEO) e os Projetos Estruturantes do Distrito Federal, que envolvem os principais 
investimentos do Governo nas cidades, e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), fornecendo 
dados de execução física e dos recursos aplicados.  

O monitoramento também possibilita saber o número dos beneficiários do Programa DF sem 
Miséria e do Cartão Material Escolar. Além disso, a nova versão do Sistema de Monitoramento permite o 
cruzamento dos dados do Portal Federativo, que reúne as informações de todos os projetos do Governo 
Federal. 

Vale salientar que o Sistema de Monitoramento e Gestão da Casa Civil da Governadoria 
chegou, em 2013, à sua terceira versão, com destaque em soluções de Business Intelligence para ações de 
monitoramento, gestão, operação e inteligência.  

As informações constantes do Sistema são acessíveis via web e visualizadas nos painéis 
instalados no Gabinete do Governador, do Secretário-Chefe da Casa Civil e na Central de Monitoramento, 
além de possuir versão para tablete. 

A Coordenadoria de Monitoramento realiza reuniões apoiadas nas informações do Sistema, 
para demonstrar a situação dos projetos ou obras e classificar os seus andamentos como ‘adequado’, ‘em 
atenção’ ou ‘preocupante’. A partir da análise das situações, são identificados os entraves que devem ser 
superados para que determinado projeto prossiga com êxito. 

São realizadas vistorias algumas obras, com as respectivas observações registradas no 
Sistema de Monitoramento, o que permite verificar se a obra realmente está em andamento ou se encontra 
paralisada.  

Ainda sobre o Sistema de Monitoramento, vale salientar que durante a Copa das 
Confederações, esse sistema acompanhou, em tempo real, o deslocamento das delegações das seleções 
do Brasil e do Japão, e também das autoridades da FIFA, durante o período em que estiveram na Capital 
Federal.  

Os benefícios principais advindos da ferramenta é que ela concentra informações estratégicas 
necessárias à tomada de decisão do núcleo do Governo, além de fazer controle dos projetos e ações 
considerados prioritários para o Governo. 
 
Coordenadoria de Planejamento e Gestão 

Essa Coordenadoria tem a finalidade de realizar a integração da atuação governamental 
voltadas ao planejamento e à execução de ações estruturantes para o Distrito Federal, contribuindo para a 
entrega de bens e serviços à sociedade, de forma eficiente, em prazo adequado e com qualidade. Com 
essa finalidade, exerce as atividades de:  

I - coordenar o planejamento e a gestão de Projetos Estruturantes do Distrito Federal – PEDF, 
de projetos inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e de outros considerados 
estratégicos ou prioritários pelo governo; 

II - supervisionar e articular ações de aprimoramento da gestão de PEDF e de projetos 
inseridos no PAC e outros considerados estratégicos e prioritários pelo governo, em especial nas áreas de 
habitação e urbanização, mobilidade e qualidade de vida nas cidades; 

III - desenvolver atividades de planejamento e gestão complementares, visando à execução de 
empreendimentos de PEDF e de projetos inseridos no PAC e outros considerados estratégicos e prioritários 
pelo governo.  

Assim, o trabalho da Coordenadoria destina-se, principalmente, à implementação de ações 
prioritárias incluídas nos Projetos Estruturantes do Distrito Federal (PEDF) e no Programa de Aceleração do 
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Crescimento (PAC). Sua equipe desempenha papel de facilitadora na interlocução intragovernamental, com 
o Governo Federal e os agentes financeiros, e auxilia os órgãos executores na prevenção e superação de 
entraves e na viabilização de recursos, especialmente nas áreas de mobilidade, pavimentação, habitação, 
saneamento, espaços urbanos, revitalização de patrimônio e resíduos sólidos. 

A submissão de novas propostas ao Governo Federal, nessas áreas, também é coordenada e 
supervisionada por essa Coordenadoria. Em 2013, o Distrito Federal obteve a aprovação de quatro 
empreendimentos no PAC Pavimentação e Qualificação de Vias e oito empreendimentos no PAC 
Saneamento e Águas em Áreas Urbanas, somando R$ 1,03 bilhão em novos investimentos, dos quais R$ 
584 milhões são oriundos de financiamentos e R$ 448 milhões do Orçamento Geral da União. 

É importante destacar que a Coordenadoria trabalha sempre em parceria com os órgãos, as 
empresas e as autarquias envolvidos nas etapas de planejamento, licenciamento, execução e gestão dos 
empreendimentos e das políticas públicas do Distrito Federal. Assim, essa Coordenadoria investe em ati-
vidades de planejamento, para subsidiar a tomada de decisão do Governo do Distrito Federal e estruturar a 
execução de novos projetos, e de inovação e fortalecimento de instrumentos de gestão pública, buscando o 
aperfeiçoamento técnico, normativo e processual, bem como a celeridade da atuação pública. 

Das atividades realizadas em 2013, merecem destaque a publicação de dois documentos, 
elaborados sob a coordenação da Coordenadoria de Planejamento e Gestão: o Plano de Mobilidade por 
Bicicleta e o Plano Viver sem Limite DF, este voltado às pessoas com deficiência. 
 
Coordenadoria das Cidades  

Essa Coordenadoria tem a finalidade de acompanhar, coordenar e articular as Administrações 
Regionais, promovendo políticas de integração com a comunidade, por meio das seguintes atividades:  

I - assessorar e apoiar a Casa Civil na coordenação das Administrações Regionais; 
II - supervisionar, coordenar e planejar ações de desenvolvimento regional junto às 

Administrações Regionais;  
III - supervisionar e coordenar as ações do Orçamento Participativo, objetivando identificar e 

definir prioridades da comunidade para subsidiar a elaboração do programa plurianual e das leis 
orçamentarias anuais; 

IV - promover ações integradas para manutenção e conservação dos espaços urbanos;  
V - promover a integração das Administrações Regionais com os demais órgãos e entidades do 

Governo, objetivando o desenvolvimento socioeconômico das Regionais; 
VI - apoiar gerencialmente as Administrações Regionais; 
VII - apoiar as ações da Ouvidoria da Casa Civil com o recebimento, acompanhamento e 

encaminhamento das manifestações da sociedade civil dirigidas à Coordenadoria referentes a denúncias, 
elogios, sugestões e reclamações; 

VIII - dar suporte às questões urbanísticas, edilícias e de licenciamento de atividades 
econômicas e das atividades sem fins lucrativos; 

IX - supervisionar e coordenar a análise e a emissão de parecer de recursos em processos de 
Alvará de Construção, Carta de Habite-se e Alvará de Funcionamento, reservadas as competências da 
Força Tarefa para Aprovação de Projetos de Edificação – FTAPE, nos termos do Decreto nº 34.563, de 09 
de agosto de 2013. 

Entre os programas desenvolvidos pela Coordenadoria estão:  
1) Cidade Limpa 
2) Veículo de Tração Animal (VTA), voltado a carroceiros;  
3) a implantação do Orçamento Participativo;  
4) a reforma e revitalização de feiras permanentes e shoppings populares; 
5) a escolha de ambulantes para trabalhar em grandes eventos.  
Sobre os programas Orçamento Participativo e Feiras e shoppings populares, vale salientar 

que a Coordenadoria acompanhou a execução das prioridades apresentadas nos anos anteriores e chegou 
ao seguinte resultado em 2013:  
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Quadro: Obras nas Regionais Administrativas 
Obras  Estágio, em 2013  

197 (cento e noventa e sete) Concluídas 

285 (duzentas e oitenta e cinco) em execução 

84 (oitenta e quatro) em fase de licitação 

33 (trinta e três) em contratação 

183 (cento e oitenta e três)  em ação preparatória 

Somando essas obras às já realizadas nos anos anteriores, ao todo, são 1.680 obras 
entregues à população do Distrito Federal.  

Em atividade desde 2011, e formalizado pelo Decreto n° 33.712, de 14 de junho de 2012, o 
Orçamento Participativo é um dos mais importante instrumento de participação popular na gestão dos 
recursos públicos do Governo do Distrito Federal. Como já mencionado, a responsabilidade pela execução 
desses projetos é da Coordenadoria das Cidades, que detalha a prioridade, identifica os órgãos executores, 
identifica os terrenos e as áreas públicas disponíveis, busca licenças ambientais, monitora os serviços. 
Essas ações são realizadas em parceria com os Delegados e Conselheiros comprometidos.  

Com investimento de R$ 10 milhões na reforma de feiras permanentes e R$ 36 mil na 
construção do posto do Detran no Shopping Popular de Brasília, a Coordenadoria das Cidades contribuiu 
para a qualidade de vida dos feirantes e usuários dos espaços, em 2013. As reformas de feiras 
permanentes incluíram manutenção do piso, pavimentação, impermeabilização, pintura, recuperação da 
cobertura, de banheiros, iluminação, instalações elétricas e acessibilidade.  

Foram beneficiados com obras de melhoria na infraestrutura: feiras do Produtor, da Guariroba e 
Setor O, em Ceilândia; feiras do Hortifruti, Confecções e Utilidades, em Planaltina; Feira Permanente e 
Shopping Popular do Gama; Feira Central de Brazlândia; Feira da M Norte e Shopping Popular, em 
Taguatinga; Feira do Núcleo Bandeirante e Feira Permanente de Santa Maria. 

Além das obras, a Coordenadoria também atuou na disponibilização uma área de 619 m² para 
a construção de mais uma unidade de atendimento do Detran no Shopping Popular de Brasília, que terá 
inclusive boxes de vistoria. As obras estão previstas para começar nos próximos meses e o local permitirá o 
atendimento de aproximadamente 3 mil pessoas por dia.   
 
Coordenadoria do Diário Oficial 

A Coordenadoria do Diário Oficial, unidade da Casa Civil responsável pela publicação dos atos 
do Distrito Federal, tem a incumbência de: 

I - supervisionar e coordenar a publicidade dos atos oficiais do Governo do Distrito Federal e de 
outras publicações realizadas no Diário Oficial; 

II - supervisionar o recebimento, a análise de conteúdo, a preparação e a impressão de atos 
publicados no Diário Oficial; 

III - desenvolver políticas de controle e racionalização dos custos de produção das publicações 
oficiais; 

IV - definir meios, metodologias e tecnologias utilizados nas publicações oficiais e supervisionar 
as suas utilizações;  

V- supervisionar a avaliação e o controle das atividades de editoração, divulgação e produção 
das publicações oficiais e de digitalização dos jornais oficiais. 

Com a competência de viabilizar a publicação e a divulgação dos atos oficiais, com qualidade, 
pontualidade e segurança, o Diário Oficial deve divulgar com fidelidade os documentos originais que são 
encaminhados para a Coordenadoria e assegurar um bom atendimento aos usuários.  
 
Subsecretaria de Administração Geral (SUAG) 

A Subsecretaria de Administração Geral da Casa Civil da Governadoria corresponde ao que se 
denominava de Unidades de Administração Geral (UAG ), cuja mudança de nomenclatura ocorreu por 
solicitação do Fórum de UAG’S. Essa Subsecretaria é uma unidade de comando e supervisão que tem 
como competência: 

I - prestar assessoramento direto ao Gabinete do Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil nas 
atividades de planejamento, orçamento e finanças, gestão de pessoas, contratos e convênios e apoio 
logístico; 

II - coordenar e controlar a execução das atividades de planejamento, orçamento e finanças, 
gestão de pessoas, contratos, convênios e fundos, tecnologia da informação e de apoio logístico da Casa 
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Civil, dos seus Órgãos Vinculados e das Secretarias de Estado que têm a gestão orçamentária e financeira 
sob a responsabilidade desta Pasta;  

III - coordenar e supervisionar a elaboração do Orçamento Anual e a execução orçamentária e 
financeira sob a responsabilidade da Casa Civil da Governadoria; 

IV - coordenar, acompanhar e analisar a programação, a execução e o desempenho das 
atividades das unidades orgânicas que lhe são diretamente subordinadas. 

Além das atividades mencionadas acima, a Subsecretaria também executa o orçamento das 
Secretarias que têm a gestão orçamentária e financeira sob a responsabilidade da Casa Civil, a saber: 
Secretaria Especial do Idoso, Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial, Secretaria 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal, Secretaria Extraordinária da Copa. 

Sobre essa atividade, vale salientar que a Assessoria das Secretarias Especiais, uma das 
unidades orgânicas de assessoramento, diretamente subordinada à SUAG, em 2013, atendeu a todas 
demandas dessas Secretarias. E, até 21 de maio de 2013, atendeu também a Secretaria de Estado da 
Mulher recepcionado e orientando os servidores dessa Secretaria quanto aos procedimentos licitatórios e de 
execução de convênios.  
 
Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos 

Essa Diretoria, criada pelo Decreto 34.563, de 09 de agosto de 2013, e integra, até 31 de 
dezembro de 2014, a estrutura da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal como unidade transitória 
de assessoramento, diretamente subordinada ao Secretário de Estado-Chefe, e atua na coordenação da 
Força Tarefa de Análise e Aprovação de Projetos. Para execução de suas atividades essa Diretoria conta 
com a seguinte estrutura: 

I – Gabinete; 
II - Núcleo de Articulação;  
III - Assessoria Especial;  
IV - Assessoria Administrativa; 
V - Setor de Aprovação e Licenciamento de Projetos de Edificação. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim   

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão Total 

Efetivos (Quadro do GDF) 64 14 29 02 109 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 328 00 256 00 584 

Requisitados 
Órgãos do GDF 381 00 44 00 425 
Órgãos Estaduais 2 00 00 00 2 
Órgãos do Governo Federal 6 00 14 00 20 

Outros 
Estagiários  0 35 00 05 40 
Terceirizados (FUNAP)  0 00 00 00 00 

Subtotal  781 49 343 07 1180 
(-) Cedidos da unidade para outros órgãos  01 04 00 00 05 

Total Geral  780 45 343 07 1.175 

Durante o exercício de 2013, foram aposentados, a pedido, 19 servidores da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal.  
 

1. Realizações  

PROGRAMA:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  2.040.000 8.145.157 7.650.157 5.416.682 
2540 - Modernização de Sistema de Informação-Casa Civil-Distrito 
Federal 2.040.000 8.145.157 7.650.157 5.416.682 
1968 - Elaboração de Projetos  13.300.433 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 6.023.465 6.723.365 6.715.454 6.196.312 
2562 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-C asa Civil-
Distrito Federal 6.023.465 6.723.365 6.715.454 6.196.312 
2578 - Cerimonial do Governador  2.060.000 781.961 781.926 267.742 
0006 - Cerimonial do Governador--Distrito Federal 2.060.000 781.961 781.926 267.742 
2901 - Modernização e edição do Diário Oficial  4.050.000 2.508.500 2.508.500 2.311.660 
0003 - Modernização e edição do Diário Oficial-Casa Civil-Distrito 4.050.000 2.508.500 2.508.500 2.311.660 
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Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Federal 
3678 - Realização de eventos  1.590.000 19.790.786 16.192.747 4.149.469 
2695 - Realização de eventos-Feiras, Congressos e Conferências -
Casa Civil-Distrito Federal 800.000 19.790.786 16.192.747 4.149.469 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  56.000 41.300 41.000 35.000 
9722 - Reforma de Prédios e Próprios- Casa Civil-Distrito Federal 56.000 41.300 41.000 35.000 
8502 - Administração de Pessoal  60.401.433 74.449.276 74.446.612 74.446.612 
8804 - Administração de Pessoal-Casa Civil- Plano Piloto 60.401.433 74.449.276 74.446.612 74.446.612 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  8.677.901 3.853.501 3.850.796 3.850.796 
9623 - Concessão de Benefícios A Servidores- Casa Civil- Plano 
Piloto 8.677.901 3.853.501 3.850.796 3.850.796 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  39.236.806 38.868.230 33.518.876 30.579.304 
9699 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Casa Civil 
e Órgãos Vinculados- Plano Piloto 25.036.806 30.828.380 29.095.128 26.524.167 
9700 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Residência 
Oficial- Águas Claras 4.100.000 1.306.462 1.250.425 1.235.929 
9701 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Serviços de 
Segurança-Distrito Federal 10.100.000 6.733.388 3.173.323 2.819.208 
9051 - Participação em Organismos Internacionais  100.000 0 0 0 

Total do Programa  137.536.038 155.162.076 145.706.069 127.253.577 

O Programa Gestão, Manutenção e Serviços Públicos ao Estado tem como função prover os 
órgãos do Distrito Federal de meios administrativos necessários à implementação e gestão das ações 
responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados à sociedade. Dentro da sua estrutura, esse 
programa conserva a manutenção do sistema administrativo relacionado à área de pessoal e à manutenção 
dos serviços administrativos gerais e operacionais da Casa Civil, da Governadoria e das Secretarias que 
têm gestão orçamentária e financeira sob a responsabilidade da Casa Civil. Além de promover a 
participação da Casa Civil junto a organismos internacionais, na colaboração de programas e/ou doações e 
convênios. Esta Pasta, no ano de 2013, foi responsável pela gestão financeira e orçamentária de 79 
contratos e 4.  

 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  

Em atendimento à Norma de Acessibilidade NRB 9050/2004, foi adquirido e instalado um 
elevador em um imóvel próprio de Governo do Distrito Federal, onde atualmente está instalado o Conselho 
de Governo do Distrito Federal. 

Ainda em 2013, foram realizadas: 
1)  algumas reformas no Palácio do Buriti; 
2) adequações e reparos nos 2º, 3º, 5º, 8º, 10º e 11º pavimentos do Edifício Anexo; 
3) serviços de reformas no Edifício da Segurança; 
4) serviços de manutenção e reparos na Central de Monitoramento da CACI. 
Ressalte-se que todas as ações (reformas, adequações, reparos, serviços de manutenção) 

objetivaram propiciar um ambiente de trabalho em condições dignas, para os servidores. 
 
3678 - Realizações de Eventos para o Distrito Feder al 

Em 2013, por meio de Portarias conjuntas, foram descentralizados recursos para custeio dos 
eventos: I Semana dos Povos Ciganos; Parada Militar 7 de Setembro; IX Encontro Nacional de Fé e 
Política; 1º Congresso Internacional sobre a Saúde da Pessoa com Deficiência; Iluminação ornamental de 
Natal na Esplanada dos Ministérios, Torre de TV, Palácio do Buriti e Congresso Nacional; GDF Junto de 
Você; Comemoração do Ano Novo; Carnaval 2014 e Aniversário da Candangolândia.  

 
2578 - Cerimonial do Governador 

O Cerimonial do Governador, vinculado à Casa Civil, é responsável pela organização, 
precedência e recepção de autoridades em solenidades públicas que contam com a presença do Chefe do 
Poder Executivo. Durante o ano de 2013, foram realizados 424 eventos com a presença do Governador. 
 
2901- Modernização e Edição do Diário Oficial 

Durante o ano de 2013, foram publicados 261.500 exemplares do Diário Oficial, que foram 
encaminhados para todos os órgãos do Distrito Federal e disponibilizados para a sociedade por meio do 
sítio oficial do GDF. Com a comercialização da publicação, foi arrecadada a seguinte receita: 
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Arrecadação Diário Oficial 2013: Receita 
Adm. Indireta  Adm. Indireta  Publicação  Assinatura  Venda Total  

Janeiro/2013  R$ 484.680,00  R$ 579,00  R$ 594,00  R$ 1.158,00  R$ 487.011,00  
Fevereiro/2013  R$ 404.535,00  R$ 26.905,00  R$ 2.322,00  R$ 1.216,00  R$ 434.978,00  
Março/2013  R$ 501.015,00  R$ 166.374,00  R$ 1.188,00  R$ 1.380,00  R$ 669.957,00  
Abril/2013  R$ 791.040,00  R$ 303.640,00  R$ 783,00  R$ 1.689,00  R$ 1.097.152,00  
Maio/2013  R$ 320.865,00  R$ 107.703,00  R$ 0,00  R$ 996,00  R$ 429.564,00  
Junho/2013  R$ 329.055,00  R$ 90.646,00  R$ 756,00  R$ 1.263,00  R$ 421.720,00  
Julho/2013  R$ 339.645,00  R$ 118.359,00  R$ 189,00  R$ 1.428,00  R$ 459.621,00  
Agosto/2013  R$ 413.730,00  R$ 76.424,00  R$ 1.566,00  R$ 1.144,00  R$ 492.864,00  
Setembro/2013  R$ 257.365,00  R$ 76.614,00  R$ 0,00  R$ 1.260,00  R$ 335.239,00  
Outubro/2013  R$ 343.065,00  R$ 40.036,00  R$ 1.782,00  R$ 1.155,00  R$ 386.038,00  
Novembro/2013  R$ 294.540,00  R$ 63.819,00  R$ 1.485,00  R$ 435,00  R$ 360.279,00  
Dezembro/2013  R$ 278.175,00  R$ 39.231,00  R$ 756,00  R$ 654,00  R$ 318.816,00  

Total:  R$ 4.757.710,00  R$ 1.110.330,00  R$ 11.421,00  R$ 13.778,00  R$ 5.893.239,00  

 
9051 - Participação em Organismos Internacionais 

A Assessoria Internacional da Governadoria do Distrito Federal é responsável pelas atividades 
que envolvem embaixadas, órgãos e autoridades estrangeiras que visitam o Distrito Federal e/ou missões 
internacionais do Governador do Distrito Federal. Em 2013, foi firmado contrato de prestação de serviços 
técnicos de profissionais de tradução juramentada, para atender às necessidades dessa Assessoria.  

 
9700 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s - Residência Oficial Águas Claras – ROAC 

O recurso da Ação Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Residência Oficial de 
Águas Claras custeou a manutenção das atividades relativas ao funcionamento administrativo e à 
manutenção das instalações. Foram realizadas, em 2013, reformas nas instalações da Administração, da 
Segurança Pessoal, da guarita no Portão 09 e do Salão de Reuniões.   

 
1471 - Modernização de Sistema de Informação e Gest ão da Informação e dos Sistemas de 
Tecnologia da Informação 

Em 2013, as ações desenvolvidas pela SUAG resultaram na aquisição de 4.729 
microcomputadores, 100 notebooks e 381 componentes de redes (switches), entre outros ativos. No tocante 
aos atendimentos técnicos, foram mais de 7.250 aquisições. Também foram adquiridas 50 impressoras 
coloridas e 30 multifuncionais.  

Ainda no âmbito tecnológico, um contrato com o Serviço Federal de processamento de Dados 
(Serpro) permitiu aumentar a velocidade de internet em 38 unidades do governo, destacando-se o 
atendimento nas Administrações Regionais, que passaram a usar a conexão por fibra ótica, em substituição 
ao serviço que era via rádio. 

Com a aquisição dos computadores, foram atendidas as demandas de todas Unidades de da 
Casa Civil, Administrações Regionais e Órgãos vinculados, com a distribuição de 2.972 microcomputadores 
para as 31 Regiões Administrativas e 1.757 para os vários Órgãos vinculados, conforme demostrado na 
tabela seguir: 

Unidade Qtde 
Administração Regional da Candangolândia 65 
Administração Regional da Ceilândia 195 
Administração Regional de Águas Claras 28 
Administração Regional de Brasília 170 
Administração Regional de Brazlândia 139 
Administração Regional de Planaltina 120 
Administração Regional de Samambaia 140 
Administração Regional de Santa Maria 140 
Administração Regional de São Sebastião 80 
Administração Regional de Sobradinho I 106 
Administração Regional de Sobradinho Il 90 
Administração Regional de Taguatinga 175 
Administração Regional do Cruzeiro 79 
Administração Regional do Gama 154 
Administração Regional do Guará 100 
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Unidade Qtde 
Administração Regional do Lago Norte 74 
Administração Regional do Lago Sul 75 
Administração Regional Fercal 50 
Administração Regional do Itapoã 80 
Administração Regional do Jardim Botânico 71 
Administração Regional Park Way 70 
Administração Regional SCIA 75 
Administração Regional SAI 59 
Administração Regional Varjão 69 
Administração Regional do Núcleo Bandeirante 87 
Administração Regional do Paranoá 85 
Administração Regional do Recanto das Emas 82 
Administração Regional do Riacho Fundo I 96 
Administração Regional do Riacho Fundo II 85 
Administração Regional do Sudoeste 60 
Administração Regional de Vicente Pires 73 
TOTAL RA's 2.972 
Casa Civil / Secretaria de Estado de Governo 569 
Casa Militar 77 
Residência Oficial de Águas Claras 41 
Casa Civil / Secretaria de Estado de Governo 20 
ASSESSORIA DE ATENDIMENTO 

834 

Palácio do BURITI 

Casa Civil 

SEG 

Casa Militar     

CONSELHO EXECUTIVO 

SEC. IGUALDADE RACIAL 

SEC. ENTORNO 

SEC. MULHER 

COORDENADORIA 107 
GRUPAR 45 
SEC. IDOSO 64 
    

Total Casa Civil e Órgãos vinculados 1.757 
 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 

Esse é um programa que atende à Casa Civil e à Governadoria-GAG, na implementação das 
atividades de gestão de gerações de bens e serviços ofertados à sociedade. A estrutura da Casa Civil 
conserva a manutenção do sistema administrativo nas áreas de pessoal, de manutenção dos serviços 
administrativos gerais e operacionais e de todo sistema de telefonia fixa e móvel da própria CACI, da GAG, 
das Administrações Regionais e das Secretarias que têm a gestão orçamentária e financeira sob a 
responsabilidade da Casa Civil, conforme tabela a seguir. 

 

Serviço de Telefonia Fixo Comutado – Discagem Diret a a Ramal – DDR Diretas não 
residenciais 

Órgão QTD DE Feixes 
(E1 – 30 Canais) 

RAMAIS 
DDR QTD. 

Palácio do Buriti e Anexo  8 800   

Centro Administrativo SAI  

2 200 -  SEE – 29 linhas; SEM  03 LINHAS 
Defesa Civil – 49 linhas; Sec. Seg-  30 linhas 

 Residência Oficial de Águas Claras (ROAC)  1 100  - 

COORCIDADES 1 100  - 

STC  -   2 
CACI  -   12 

RA I – Brasília 1 100 6 

RA II – Gama 1 100 17 
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Serviço de Telefonia Fixo Comutado – Discagem Diret a a Ramal – DDR Diretas não 
residenciais 

Órgão QTD DE Feixes 
(E1 – 30 Canais) 

RAMAIS 
DDR QTD. 

RA III – Taguatinga 1 100 21 
RA V – Sobradinho 1 100 14 
Ra VI – Planaltina 1 100 6 

RA VIII – Núcleo Bandeirante 1 100 12 
RA IX – Ceilândia 1 100 25 
RA X – Guará 1 100 4 
RA XI – Cruzeiro 1 100 3 
RA XVII - Riacho Fundo 1 100 6 
Ra XIX – Candangolândia 1 100 5 
Ra XX - Águas Claras 1 100 -  
RA XXII - Octogonal/Sudoeste 1 100  - 
RA XXIX – Setor de Indústria e Abastecimento 1 100  - 
RA IV – Brazlândia 1 100 15 
RA VII – Paranoá 1 100  - 
RA XII – Samambaia 1 100 11 
RA XIII - Santa Maria 1 100 5 
RA XIV - São Sebastião 1 100 2 
RA XV - Recanto das Emas 1 100 7 
RA XVI - Lago Sul 1 100   
RA XVIII - Lago Norte 1 100   

 

Órgão QTD de Feixes (E1 
– 30 Canais) Ramais DDR  QTD. 

RA XXI – Riacho Fundo II 1 100 8 
RA XXX- Vicente Pires 1 100  - 
RA XXIV - Park Way 1 100  - 
RA XXV – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 1 100  - 
RA XXVI - Sobradinho II 1 100 5 
RA XXVII - Jardim Botânico 1 100  - 
RA XXVIII – Itapoã 1 100  - 
RA XXXI – Fercal  -  - 2 

Secretaria Extraordinária da Copa  -  - 10 

 
9701 - Manutenções de Serviços Administrativos Gera is – Serviços de Segurança – Distrito Federal  

A Casa Militar, órgão de apoio logístico e de segurança do Governador, cujo titular é o 
Secretário-Chefe da Casa Militar, tem entre outras competências: 

I – realizar a segurança pessoal e o transporte do Governador e do Vice-Governador e seus 
familiares; 

II – realizar a segurança de dignitários e autoridades em visita oficial ao Distrito Federal; 
III – realizar segurança, comunicação, suprimento e manutenção do Palácio do Buriti e das 

residências oficiais. 
A Casa Militar do GDF conta com um efetivo composto quase que na totalidade por bombeiros 

e policiais militares do Distrito Federal. Em 4 de abril de 2013, no DODF n.º 69, foi publicado o Decreto n.º 
34.258, que aprovou o Regimento Interno da Casa Militar da Governo do Distrito Federal. 

No exercício de 2013, além das diversas missões que usualmente são realizadas pelas 
Subsecretarias da Casa Militar, a equipe atuou também na segurança e no acompanhamento das 
61(sessenta e uma) manifestações e assembleias que ocorreram na Praça do Buriti, nos 96 (noventa e seis) 
eventos que ocorreram no Salão Branco e Nobre, e nos 601 (seiscentos e um) eventos externos em que o 
Governador esteve presente. 

Destacam-se ainda outras ações realizadas pela Casa Militar também, a saber: a revalidação 
das habilitações dos pilotos de helicóptero  e a emissão de habilitação de mecânicos de aeronave da SETA 
que atuam na Casa Militar do GDF; o 1º Curso de Segurança de Autoridades/2013 da Casa Militar do 
Governo do Distrito Federal; o assessoramento por parte da Casa Militar à Secretaria de Planejamento e 
Orçamento nos assuntos referentes ao Centro Administrativo do GDF (CENTRAD); o treinamento de pilotos 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar pela Subsecretaria de Transporte Aéreo; o atendimento 
médico/odontológico realizado pela Diretoria médica no presídio feminino do DF; as ações de Natal solidário 
realizadas na comunidade carente da Cidade Estrutural; o apoio prestado pela Diretoria de Transporte à 
Secretaria Extraordinária da Copa (SECOPA) com a cessão de motorista e veículos durante os eventos 
oficiais do GDF por ocasião da Copa das Confederações e demais eventos relacionados ao tema e o apoio 



Relatório Anual de Atividades- Casa Civil - 2013 

           Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
33 

à segurança de comitivas de Governadores de outros Estados em visita ao Distrito Federal.  
 

PROGRAMA TEMÁTICO:   

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ações/Subtítulos Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1693 - Implantação do Centro de Gestão Integrada - CGI 21.688.106 0 0 0 
2415 - Manutenção  do Centro de Gestão Integrada - CGI 14.706.657 0 0 0 

3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  500.000 0 0 0 

Total do Programa  36.894.763 0 0 0 

No Programa de Aperfeiçoamento Institucional do Estado no ano de 2013, não foi realizada 
diretamente pela Casa Civil nenhuma atividade. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO:   

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

3132 - Copa 2014  20.000 0 0 0 
Total do Programa  20.000 0 0 0 

 
No Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos não foi realizada diretamente pela CACI 

nenhuma atividade neste programa. 
Como já mencionado, o Decreto nº 33.888, 03 de setembro de 2012, cria, na Governadoria, a 

SECOPA, órgão de direção superior da Administração Direta, diretamente subordinado ao Governador do 
Distrito Federal.  

 

PROGRAMA TÉMATICO:   

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

5011 - Implantação de Infraestrutura e Integração da Ride  1.550.000 0 0 0 
Total do Programa  1.550.000 0 0 0 

 
No Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal não ocorreu movimentação 

financeira durante o período de 2013, de modo que não foi realizada diretamente pela CACI nenhuma 
atividade. 

O Decreto nº 34.170, de 27 de fevereiro de 2013, altera a denominação da Secretaria de 
Estado do Entorno do Distrito Federal, que, nos termos do artigo 37, do Decreto n° 32.716, de 1º de ja neiro 
de 2011, é denominada de Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito 
Federal. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO:   

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  20.412.188 20.590.208 20.532.894 13.600.366 
9584 - Execução de Obras de Urbanização- Casa Civil-Distrito 
Federal 20.412.188 20.590.208 20.532.894 13.600.366 
3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques  14.184.323 0 0 0 
3938 - Revitalização de Áreas Urbanizadas  14.666.180 0 0 0 
3941 - Revitalização de Edificações  17.656.074 10.321.940 10.321.940 9.342.835 
7291 - Revitalização de Edificações-Casa Civil-Distrito Federal 17.656.074 10.321.940 10.321.940 9.342.835 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  120.597.944 41.509.619 38.009.619 35.585.371 
9135 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas--Distrito 
Federal 120.597.944 41.509.619 38.009.619 35.585.371 

Total do Programa  187.516.709 72.421.767 68.864.453 58.528.572 
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O Programa de Desenvolvimento Urbano tem como objetivo promover o desenvolvimento 
sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento, monitoramento e controle urbano e 
territorial. 

1110 – Execução de Obras de Urbanização 
Em 2013, foi descentralizado o recurso para custear a construção de ciclovias indo ao encontro 

dos objetivos do Plano de Mobilidade por Bicicleta no Distrito Federal, que tem como meta oferecer 
condições para consolidar um modelo eficiente de transporte cicloviário, para garantir acesso às funções 
urbanas e às políticas de transporte e circulação, com maior inclusão social.  

Os Órgãos envolvidos na execução desse Plano são: a Casa Civil da Governadoria; as 
Secretarias de Governo; Transportes; Habitação; Educação; Obras; Turismo; Meio Ambiente; Esporte e 
Segurança Pública; o DETRAN; a NOVACAP e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). 

 
3941 - Revitalização de Edificações 

Buscando melhorar a qualidade de vida de feirantes e usuários, em 2013, iniciaram-se as 
reformas de feiras permanentes. Nessas reformas incluíram recuperação dos pisos, pavimentação, 
impermeabilização, pintura, recuperação da cobertura, de banheiros, iluminação, instalações elétricas, 
infraestrutura e acessibilidade. 

Como já mencionado anteriormente, os locais que já receberam as obras de melhoria na 
infraestrutura são as feiras do Produtor, da Guariroba e Setor O, em Ceilândia; feiras do Hortifruti, 
Confecções e Utilidades, em Planaltina; Feira Permanente e Shopping Popular do Gama; Feira Central de 
Brazlândia; Feira da M Norte e Shopping Popular, em Taguatinga.  

Em 2013, foram iniciadas as obras para adequação das instalações dos Centros de Referência 
de Atendimento à Mulher (CRAMs) localizados em Planaltina e Ceilândia, as quais ainda encontram-se em 
andamento. Nesse mesmo programa, também foi realizada a obra na estação do METRÔ da 112 Sul para 
instalação da Secretaria Especial do Idoso. 

 
9135 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinada s do Distrito Federal  

Esse programa é destinado a promover o desenvolvimento ambiental e cultural do Distrito 
Federal, por meio da execução de obras de urbanização e infraestrutura urbana para proporcionar melhoria 
da qualidade de vida da população. As atividades desse programa realizadas no ano de 2013 foram 
coordenadas pela Coordenadoria das Cidades e executadas no orçamento da Casa Civil do Distrito Federal. 

Durante o ano de 2013, pela ação da Coordenadoria das Cidades, articulando-se com vários 
órgãos do Distrito Federal, foram realizadas ações para manutenção de todas as cidades do Distrito 
Federal. Entre essas ações citam-se: a remoção de entulhos e de resíduos inservíveis, terraplenagem, 
preparação de bacias e contenção de águas, patrolamento e melhoria das vias rurais, compactação de vias, 
construção e melhoramento de vias e drenagem pluvial, com recolhimento de 390.000 toneladas de 
resíduos em geral. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO:   

6209 - ENERGIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública  108.950.536 95.445.504 73.530.319 73.530.319 
6466 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública--Distrito 
Federal 

108.950.536 95.445.504 73.530.319 73.530.319 

Total do Programa  108.950.536 95.445.504 73.530.319 73.530.319 

O Programa de Energia vem atender integralmente às necessidades de serviços relacionados 
ao fornecimento de energia elétrica, à manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública e à 
recomposições de postes e cabos danificados por furto e vandalismos, em todas as Regiões Administrativas 
do Distrito Federal. 

No exercício de 2013, foram instalados 2.812 novos pontos de iluminação pública no âmbito do 
Distrito Federal, totalizando 276.880. Ressalte-se que nesse programa está previsto para 2014 um total de 
279.692 pontos. 
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PROGRAMA TEMÁTICO:  

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

5183 - Revitalização de Parques  10.076.341 2.500.000 2.491.310 0 
9555 - Revitalização de Parques-Casa Civil-Distrito Federal 10.076.341 2.500.000 2.491.310 0 

Total do Programa  10.076.341 2.500.000 2.491.310 0 

 
O objetivo do Programa Meio Ambiente e Recursos Hídricos é assegurar a preservação e a 

conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem aperfeiçoar a legislação específica; 
organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações e bancos de dados para a gestão ambiental e 
dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a 
sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental. 

A ação de revitalização do Parque da Cidade contempla a reforma dos principais pontos 
desse Parque, que hoje são mais utilizados pela população e com maior impacto na qualidade de uso dos 
seus equipamentos. Em 2013, os recursos orçamentários desse programa foram destinados para custeio 
das obras de melhoria da iluminação pública do Parque Sarah Kubitschek.  

Os Órgãos envolvidos nesta ação foram a NOVACAP, a CEB, o Detran-DF, a Administração 
de Brasília, a Casa Civil e as Secretarias de Esporte, Habitação, Obras, Segurança Pública e Transportes.  
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

7294 - Construção de Centro de Convivência de Idosos  1.325.000,00 0 0 0 
9661 - Construção de Centro de Convivência de Idosos--Distrito 
Federal 1.325.000,00 0 0 0 

Total do Programa  1.325.000,00 0 0 0 
 
No Programa Garantia do Direito à Assistência Social, em 2013, não foi realizada diretamente 

pela CACI nenhuma atividade.  
 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4088 - Capacitação de Servidores  200.000,00 0 0 0 
5774 - (EP)Capacitação de Servidores- Capacitação de Servidores 
Públicos Na Temática de Gênero, Raça e Violência Contra as 
Mulheres-Distrito Federal 200.000,00 0 0 0 

Total do Programa  200.000,00 0 0 0 

 
O objetivo do Programa Segurança Pública é a preservação dos direitos e garantias individuais 

por meio de ações destinadas ao aprimoramento da Segurança Pública, do Sistema Penitenciário e do 
atendimento à comunidade. 

Em governos declarados democráticos, a Segurança Pública, princípio fundamental, tem o 
condão de garantir a proteção dos direitos individuais e assegurar o pleno exercício da cidadania. É 
responsável por empreender ações de combate ao crime e por oferecer estímulos ativos para que os 
cidadãos possam conviver, trabalhar, produzir e se relacionar em segurança, protegendo-os dos riscos a 
que estão expostos. Logo, a segurança não se contrapõe à liberdade, mas é condição para o seu exercício, 
como parte de uma das inúmeras e complexas vias por onde trafega a qualidade de vida dos cidadãos. A 
execução financeira e orçamentária dessa ação foi realizada pela Secretaria de Estado da Mulher. 
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PROGRAMA TEMÁTICO:  

6219 – CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

6219 - Cultura  0 0 0 0 
3678 - Realização de Eventos  0 0 0 0 
5889 - (EPE )Realização de Eventos- Expoval  - Exposição Rodeio 
Cavalgada e Show- Entorno 0 0 0 0 

Total do Programa  0 0 0 0 

 
No Programa Cultura não houve nenhuma execução orçamentária e financeira na Casa Civil. 

PROGRAMA TEMÁTICO:   

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1269 - Ampliação e Reestruturação dos Centros de Convivênc ia 
de Idosos - CCIS do Distrito Federal 

1.550.000 0 0 0 

2268 - Assistência Ao Idoso  1.670.000 432.560 432.559 211.650 
8378 - Assistência Ao Idoso--Distrito Federal 1.670.000 432.560 432.559 211.650 
3678 - Realização de eventos  0 0 0 0 
4089 - Capacitação de Pessoas  0 100.000 0 0 
4123 - Promoção da Igualdade Racial  2.511.600 1.556.706 1.411.845 438.039 
2258 - Promoção da Igualdade Racial-Secretaria da Igualdade 
Racial-Distrito Federal 

2.261.600 1.356.706 1.218.155 317.349 

5767 - Promoção da Igualdade Racial-Apoio As Comemorações do 
Dia nacional da Consciência Negra - Distrito Federal 

0 200.000 193.690 120.690 

6031 - Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos  
do Idoso  

50.000 0 0 0 

6032 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de defesa do s 
Direitos do Negro  

260.000 0 0 0 

Total do Programa  6.041.600 2.089.266 1.844.404 649.690 
 
A Secretaria Especial do Idoso e a Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial têm 

seus recursos orçamentários e financeiros sob a gestão da Casa Civil, conforme estabelecido pelo Decreto 
nº 33.583, de 16 de março de 2012. Ambas desenvolvem ações com objetivo de promover a defesa e a 
garantia dos direitos humanos, para assegurar à pessoa o pleno exercício do direito à cidadania, 
contribuindo para a conscientização do cidadão sobre os direitos sociais, a reinserção social e a igualdade 
para possibilitar sua participação efetiva na sociedade do Distrito Federal. 

A Secretaria Especial do Idoso, responsável pelas políticas públicas em prol da pessoa idosa 
em 2013 desenvolveu vários programas com objetivo de colocar em prática o Artigo 3º, do Estatuto do 
Idoso, que reza “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.” 

Durante o ano de 2013, foram realizadas várias Campanhas de Conscientização. Cintam-se 
entre elas: a Secretaria Comunitária , que proporcionou orientação jurídica, orientação psicológica, 
atividades físicas, aferição de pressão, medição de glicose, entre outras, a 6.530 pessoas, dois quais 1.706 
Idosos; a Caravana da Solidariedade , que tem o objetivo de prestar assistência de perto à população 
idosa, especialmente à de maior vulnerabilidade, detectar maus tratos, violência, analfabetismo, abandono e 
outros, e os encaminhar aos órgãos competentes para que as demandas sejam solucionadas. No ano de 
2013, foram beneficiados, com 12 ações, 3.189 pessoas, entre as quais 1.023 idosos. Há também o 
programa Ciclos de Palestras que tem por finalidade promover à população em geral a conscientização da 
importância de valorizar o idoso e respeitar seus direitos. Este Programa, em 2013, atingiu um público 1.589 
pessoas, sendo 1.306 idosos. 

Com o objetivo de atender o Estatuto do Idoso, a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que, 
em seu Art. 20, diz que “O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 
produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade”, há o Programa Passeando com 
Experiência, atendeu 1.774 idosos. 

A Secretaria do Idoso realizou, com frequência, apresentações de peça teatral educativa, tanto 
para grupos de idosos – com objetivo de que entendam e busquem seus direitos – quanto para alunos do 
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ensino fundamental e médio (e seus familiares), com o objetivo de conscientizar as crianças, os 
adolescentes e seus familiares do importante papel do idoso na família. 

Para inovar as suas ações, a SEI promoveu o 1º Festival de Música da Pessoa Idosa do DF , 
que teve por objetivo incentivar o interesse da população idosa pela música como fonte de cultura e lazer, 
promover a elevação da autoestima, criar oportunidade de integração familiar, proporcionar uma 
aproximação com a sociedade de forma geral, assim como revelar e divulgar talentos desse segmento da 
população. 

Outras atividades foram realizadas através de parcerias que resultaram em atendimentos da 
Ouvidoria e da Assessoria Jurídica da SEI no ano de 2013, conforme quadro a seguir: 

Atendimentos realizados pela SEI 
Descrição  Quantidade  

Orientações 754 

Denúncias acerca da prestação de serviços por órgãos públicos 197 

Denúncias diversas 215 

Sugestões 05 

Elogios 01 

Total Atendimentos  1.172 

 
Como se observa no quadro, em 2013, o serviço de ouvidoria da Pasta registrou 215 

denúncias diversas. Espera-se que, com a implantação do Disque Idoso, seja ampliado o acolhimento das 
demandas dos idosos. 

Com objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, foi lançado em 2013, o 
Plano de Atenção ao Idoso do Distrito Federal, o Disque Idoso (156 – opção 8), além de ter sido inaugurado 
o novo espaço da Secretaria do Idoso, que passou a funcionar na Estação do Metrô – 112 Sul. O objetivo 
do plano é criar uma série de ações voltadas para melhorias na qualidade de vida das pessoas com mais de 
60 anos, nas áreas de assistência social, saúde, esporte, educação e outras especialidades. O novo espaço 
tem 15 salas e abriga assessoria jurídica, psicólogos, assistentes sociais e ouvidoria, com atendimentos 
diários das 9h às 18h. O espaço terá, ainda, um Conselho do Idoso e contará com profissionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), que irão tirar dúvidas sobre diversos assuntos. 

O Programa de Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania objetiva promover a defesa e a 
garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa o pleno exercício do direito à cidadania. 

A Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal- SEPIR/DF, criada 
em agosto de 2011, por meio do Decreto nº 33.116/2011, tem como objetivo principal promover políticas 
públicas para a população negra, as comunidades ciganas, indígenas, quilombolas e de matriz africana. 

No ano de 2013, o trabalho foi organizado por meio de ações e projetos para garantir a 
promoção da igualdade racial e a defesa e a proteção dos direitos humanos. O recurso financeiro recebido 
através de emenda parlamentar custeou atividades culturais do evento de 20 de novembro, Dia Nacional da 
Consciência Negra (Feira de Saberes e Sabores- artesanato; culinária) e formativas (exposições e o 
Seminário: 10 Anos das Políticas de Promoção da Igualdade Racial, organizado em parceria com a 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal). 

O recurso financeiro destinado à Manutenção e ao Funcionamento do Conselho de Defesa  
dos Direitos do Negro  garantiu: 1) a realização das reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado; 2) as 
reuniões com representantes do Movimento Social Negro; 3) a catalogação de acervo, com 1.833 títulos da 
temática étnico-racial; 4) a seleção das bibliotecas das Administrações Regionais e o lançamento do Projeto 
Afro Leitura, com a distribuição dos livros para as bibliotecas participantes; 5) a cerimônia de posse do 
Conselho e 6) a realização da III Conferência Distrital da Igualdade Racial, com a participação de 300 
delegados.  

 O Serviço Disque Racismo  foi criado em março de 2013 para acolher, informar, receber 
sugestões e acompanhar as denúncias de práticas discriminatórias étnico-raciais, ocorridas no Distrito 
Federal. No ano de 2013, o Serviço recebeu 10.136 ligações, com 7.967 atendidas. O Serviço prestado pelo 
nº 156 opção 7 via CODEPLAN é custeado pelo Programa de Trabalho Manutenção e Funcionamento do 
Conselho de Defesa dos Direitos do Negro. 

O Programa de Trabalho referente à Promoção da Iguald ade Racial  custeou as ações 
elencadas abaixo: 

 
Projeto SEPIR nas Escolas  

Nesse Projeto são desenvolvidas ações de promoção da cultura africana e afro-brasileira, além 
da cigana, indígena, matriz africana e quilombola. O objetivo é dar ênfase à implementação da Lei 
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10.639/2003 e da Lei 11.645/2008 que alterou os Artigos 26-A e 79-B, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional-LDB e das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 
- Parecer CNE/CP 03/04, no âmbito do Distrito Federal. Para isso, foi instituída a Portaria Conjunta 
SEDF/SEPIR-DF nº 10, de 05 de Junho de 2013. 

 
Projeto Tenda Escola  

Esse projeto tem como foco atender à comunidade Cigana de Etnia Calon, com o objetivo de 
promover a inclusão social e a formação de jovens e adultos através do programa DF Alfabetizado. Nesse 
projeto, foram atendidos 40 ciganos no Acampamento Córrego do Arrozal, em Sobradinho, em parceria com 
a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e Administração Regional de Sobradinho. 

 
Encontros Inter-Religiosos  

Esses encontros buscam junto à comunidade, em especial os praticantes religiosos, promover a 
harmonia necessária às diversas práticas religiosas, o respeito e a convivência digna, por meio do diálogo 
entre os adeptos. Eles acontecem nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. 
 
Projeto Roda de Conversa Griô  

A SEPIR-DF promove o protagonismo das matriarcas e o empoderamento das mulheres, 
crianças, adolescentes, jovens e adultas: ciganas, indígenas, de matriz africana, negra e quilombola, por meio 
desse projeto que tem como objetivo geral fomentar a divulgação da tradição oral e enfrentar a discriminação, 
o preconceito e o racismo de que são vítimas nas comunidades tradicionais. A atividade Roda de Conversa 
Griô realiza-se nas modalidades de encontros literários e rodas de leitura e de debates com convidados e 
professores com experiência em assuntos relacionados à temática étnico-racial, cultura africana e afro-
brasileira. 

Ainda em 2013, foram realizadas diversas parcerias. Entre elas estão a parceria com a 
Secretaria de Saúde, com a Instalação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra , regulamentado 
pelo Decreto nº 34.23, de 14 de março de 2013 e instituído pela Portaria nº 43, de 06 de março de 2013, da 
SES/. O objetivo desse Comitê é articular programas, projetos e ações na área da saúde, desenvolvidos pelo 
Ministério da Saúde e demais órgãos e setores relacionados, para contribuir com sugestões de melhorias nos 
investimentos, além de atividades preventivas e contínuas nas políticas de saúde voltadas à população 
negra. 
 
Primeiro Cadastramento das Pessoas com Doença Falci forme 

Com esse cadastramento será possível identificar quem são, onde estão e quantas são as 
pessoas com doença falciforme no Distrito Federal. Para a realização desse trabalho, a SEPIR/DF celebrou 
parcerias com a Universidade de Brasília-UnB, a Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme 
– ABRADFAL e o Hemocentro de Brasília. 

 
Plano Juventude Viva  

Também em parceria a Fundação Hemocentro de Brasília, UnB e ABRADFAL, foi lançado o 
Plano Juventude Viva, em setembro de 2013, que tem como objetivo acompanhar e monitorar as ações de 
execução dos programas do GDF de enfrentamento aos homicídios contra os jovens, além de promover a 
articulação entre os órgãos distritais no sentido de orientar e apoiar para o desenvolvimento do Plano, 
contribuindo para reduzir as maiores ocorrências, que são a vulnerabilidade e a violência contra a juventude 
negra.  
 
Enfrentamento ao Racismo  

Em parceria com o Governo Federal e com as Secretarias de Estado de Educação, 
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, de Cultura, de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, do 
Trabalho e de Esporte, o Conselho da Juventude e Companhia de Planejamento, a SEPIR/DF vem 
desenvolvendo o Enfrentamento ao Racismo . Nesse programa, a SEPIR-DF realiza trabalho de 
conscientização, buscando esclarecer o que é racismo, quais os tipos de racismo, como acontecem, onde, 
além de orientar como a vítima deve buscar ajuda e denunciar. Essa ação é desenvolvida por meio de 
palestras e oficinas nas escolas, grupos sociais organizados e instituições, meios de comunicação e a 
Ouvidoria. 

Ouvidoria da SEPIR/DF foi criada para receber e encaminhar manifestações de discriminação 
racial com base em etnia, cor, religião ou origem e acompanhar a implementação de medidas para a 
promoção da igualdade racial.  
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Entre outras ações desenvolvidas com objetivo de promover a igualdade racial no Distrito 
Federal, em 2013, tem-se:  

1) a elaboração do conteúdo do Atendimento e da Fraseologia do SOIWEB para subsidiar o 
Roteiro dos Operadores da Central de Atendimento Codeplan/BsB Ativos pelo telefone 156; 

2) a realização do Curso de Formação para operadores do Disque Racismo, canal 156 Opção 7, 
realizado na CODEPLAN nos dias 13 e 15 de março, ministrado pela Ouvidoria/ SEPIR/DF, com a 
participação da SEPIR/PR e Defensoria Pública Federal; 

3) a elaboração do conteúdo da publicação do Disque Racismo, pela Ouvidoria juntamente com 
a Assessoria de Comunicação; 

4) a criação do Comitê Intersetorial do Disque Racismo; 
5) a realização de reuniões ordinárias mensais do Comitê Intersetorial do Disque Racismo; 
6) a instalação do Box Institucional da SEPIR/DF na Feira da Torre de TV; 
7) o apoio às atividades do Primeiro Encontro Nacional dos Ciganos, realizado na Granja do 

Torto, em maio de 2013; 
8) o lançamento da Campanha Por Uma Infância Sem Racismo, em março de 2013; 
9) a elaboração e a impressão de folder institucional da SEPIR/DF, da Cartilha do Disque 

Racismo e do Estatuto da Igualdade Racial. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO:  

6229 – EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4211 - Manutenção das Unidades de Atendimento a Vítima e ao 
Agressor 2.100.000 1.001.008 999.355 652.527 
0003 - Manutenção das Unidades de Atendimento a Vítima e ao 
Agressor-(Casa Abrigo) Secretaria da Mulher-Distrito Federal 2.100.000 1.001.008 999.355 652.527 
4212 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital da 
Mulher 455.000 29.924 29.924 29.924 
0002 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital da 
Mulher-Secretaria da Mulher-Distrito Federal 455.000 29.924 29.924 29.924 
4213 - Desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pacto de 
Enfrentamento a Violência Contra A Mulher 2.000.000 773.240 654.913 609.750 
0002 - Desenvolvimento De Ações Relacionadas ao Pacto de 
Enfrentamento à Violência Contra A Mulher-Secretaria da Mulher-
Distrito Federal 2.000.000 773.240 654.913 609.750 
4240 - Desenvolvimento de Ações de Defesa, Garantia e 
Ampliação dos Direitos das Mulheres 2.000.000 520.001 520.000 12.150 
2279 - Desenvolvimento de Ações de Defesa, Garantia de Ampliação 
dos Direitos das Mulheres--Distrito Federal 2.000.000 520.001 520.000 12.150 

Total do Programa  6.555.000 2.324.173 2.204.193 1.304.351 
 
Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal 

A Secretaria de Estado da Mulher (SEM/DF) foi criada por meio do Decreto nº. 32.713, de 01 
de janeiro de 2011, e reestruturada pelo Decreto nº. 33.186, de 08 de setembro de 2011. São competências 
regimentais dessa Secretaria as seguintes: 

I - formular, coordenar e implementar o Plano de Políticas para as Mulheres do Distrito Federal; 
II - assessorar direta e imediatamente o Governador do Distrito Federal na formulação, 

coordenação e articulação de políticas públicas para as mulheres; 
III - elaborar e implementar campanhas educativas e de combate à discriminação de gênero no 

âmbito do Distrito Federal em articulação com as diretrizes da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; 

IV - elaborar o planejamento de ações voltadas para a questão de gênero que contribua para a 
atuação do Governo do Distrito Federal, com vistas à promoção de igualdade entre os gêneros; 

V - articular, promover e executar programas de cooperação com organismos nacionais e 
internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres; 

VI - promover a elaboração, implantação e implementação de legislação de ações afirmativas e 
outras ações públicas voltadas à promoção da igualdade entre mulheres e homens, combate à 
discriminação e promoção da emancipação das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 

À essa Secretaria cabe, ainda, a coordenação e a implementação do Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres. Vale ressaltar que no Planejamento Estratégico de 2012, e atualizado no 
exercício de 2013, foram estabelecidos os objetivos estratégicos da SEM/DF com base na sua visão de 
futuro, a saber: “Ser reconhecida como órgão formulador e efetivador de uma política de Estado para a 
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mulher”. Essa visão norteou as atividades e a elaboração de metas e de indicadores de avaliação e de 
monitoramento das ações do órgão. 

Com o Decreto nº 34.382 de criação da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG da 
Secretaria de Estado da Secretaria de Estado da Mulher, esta passa a ser responsável pela execução 
orçamentaria e financeira das ações 4211, 4212, 4213 e 4240, que foram transferidas à SEM.  

 
4211 - Manutenção das Unidades de Atendimento à Vít ima e ao Agressor 

Em 2013, várias ações foram desenvolvidas com o propósito de promover o empoderamento 
da mulher na família. Com essas ações, são promovidas a autonomia e independência da mulher para que 
a presença do agressor não seja necessária à subsistência da família, e assim, romper o ciclo de violência.  

 
Casa Abrigo 

Prevista na política de abrigamento de mulheres em situação de violência no Distrito Federal, a 
Casa Abrigo é um espaço de garantia de defesa e proteção de mulheres e adolescentes vítimas de 
violência doméstica e sexual e que correm risco de morte. Criado em 1993, o local visa a garantir a 
integridade física e psicológica de mulheres e de seus dependentes (meninos de até 12 anos e meninas 
sem limite de idade), com atendimento interdisciplinar que favorece o resgate da autoestima e a 
reconstrução da autonomia da mulher.  

A casa é um espaço em que as mulheres e as crianças abrigadas permanecem por cerca de 
noventa dias. Durante esse período, todos contam com suporte psicopedagógico, com ações que envolvem 
atividades físicas para as abrigadas e lúdicas para os filhos, além de ações de caráter sócio-ocupacional. 
Há ainda apoio assistencial e jurídico às abrigadas, em articulação com outras políticas públicas, 
especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social, na perspectiva da constituir e consolidar 
as redes de atendimento.  

Esse programa Casa Abrigo também supre necessidades básicas como alimentação, 
vestimenta, transporte, lazer e segurança. O encaminhamento das mulheres para esse Programa é 
realizado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) somente após o registro do boletim de 
ocorrência contra o familiar agressor. Isso porque o abrigo é uma possibilidade para mulher que sofre 
violência proteger-se e também de zelar pela integridade de seus filhos. 

 
Número de Atendimentos Especializados Oferecidos às  Abrigadas e Seus Dependentes 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago      Total/2013  
399 497 400 523 463 417 383 264 - - - - 3346 

 
Núcleos de Atendimento às Famílias e aos Autores de  Violência Doméstica – NAFAVD’s 

Esses núcleos atendem as famílias das mulheres que passam pela Casa Abrigo durante e 
após a situação de abrigamento. Para acessá-los, é necessário encaminhamento dos Juizados Especiais 
Criminais referentes a processos de violências domésticas contra as mulheres. Os NAFAVDs estão 
localizados em espaços do Ministério Público, nos Fóruns ou Promotorias do Distrito Federal.  

Nesses Núcleos, tanto as vítimas quanto os autores das agressões recebem atendimentos 
individuais, para o casal e para a família, realizados por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. O 
período de atendimento é de seis meses e tem por objetivo promover o empoderamento, a escuta 
qualificada das vítimas e a responsabilização dos autores sobre as violências cometidas. Também são 
trabalhadas formas mais assertivas e alternativas para a resolução dos conflitos familiares.  
 

Número de Atendimentos Realizados nos NAFAVDs 

 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago      Total/2013  

486 657 811 1023 847 861 1110 1052 - - - - 6847 

 
CEAM – Centros Especializados de Atendimento as Mul heres 

Os Centros Especializados de Atendimento a Mulheres oferecem acompanhamento 
psicológico, jurídico e de assistência social às mulheres que os procuram, de forma espontânea, 
independente do registro de sua ocorrência a fim de empoderá-las e encorajá-las a denunciarem os 
agressores e também consigam sair do ciclo de violência em que se encontrem inseridas. 

Esses Centros consistem em espaços de acolhimento e atenção psicológica, social, orientação 
e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Eles proporcionam o passo a passo 
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necessário à superação da situação de violência ocorrida e contribuem para o fortalecimento da mulher no 
momento de sua maior fragilidade. 

O atendimento nos Centros é feito pessoalmente ou por telefone. No caso presencial, a mulher 
é recebida em sessões individuais com orientação e encaminhamento a outras instituições, de acordo com 
cada situação. São feitas visitas domiciliares e/ou institucionais e procura-se estimular cada mulher a 
participar de eventos, palestras e reuniões técnicas. Esses atendimentos objetivam o término da situação de 
violência e a prevenção de futuros atos de agressão. 

Atendimentos Especializados CEAMs 
2013 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total/2013  

171 197 262 205 185 162 163 100 - - - - 1445 

 
4212 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de De fesa da Mulher 
 

Em 2011, com a criação da Secretaria da Mulher, o Conselho dos Direitos da Mulher foi 
reestruturado e passou a ser vinculado a essa Secretaria. A SEM/DF faz um balanço positivo das 
conquistas e avanços obtidos pelo Conselho. A representação da sociedade civil tornou-se mais ampla, com 
o propósito de garantir a consolidação das demandas dos mais diversos grupos de mulheres: jovens, 
negras, sindicalistas, soropositivas, e assim por diante. Vinculada à SEM/DF, o Conselho passou a ter uma 
média de 2 (duas) reuniões por mês. 

Entre as atividades que o Conselho dos Direitos da Mulher realiza ao longo do ano, destacam-
se as reuniões ordinárias mensais, as reuniões das comissões e/ou grupos de trabalho, os encontros com 
os entes de governo e a participação em solenidades, seminários, eventos e etc. Entre essas atividades 
citam-se: 

a) inclusão de novas entidades ao Conselho de Defesa da Mulher, do Movimento Indígena e 
dos Moradores de Rua;  

b) participação do Conselho nas comemorações da campanha Mulher; 

c) comemoração ao dia Internacional da Mulher; 

d) definição de Ações Prioritárias;  

e) criação da comissão para elaborar definição de Público prioritário para inserir nos 
programas;  

f) assinatura do Projeto Casa da Mulher Brasileira. 

4213 - Desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pac to de Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher 
Câmara Técnica 

Articulada pela Secretaria de Estado da Mulher com a participação de representantes da 
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, da Defensoria Pública do Distrito Federal, do Ministério Público do DF e das Secretarias de Estado 
da Saúde, Justiça, Segurança Pública, Trabalho e Desenvolvimento Social, a Câmara Técnica foi instalada 
para reconstituir o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 

A Câmara Técnica produziu o Plano Integral Básico – PIB, que serve como orientação aos 
órgãos e instituições envolvidos na rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. A proposta desse 
Plano é construir um fluxo de atendimento, bem como articular e integrar as ações a partir das experiências 
já acumuladas por cada órgão e as orientações do Pacto Nacional. 

Além da reconstrução do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, foi 
também tratada, pela Câmara Técnica, a implementação do projeto “Casa da Mulher Brasileira”, em 
parceria com a Secretaria de Polícia para Mulher da Presidência da República, que contempla os eixos do 
Pacto de Enfrentamento à Violência e a construção de campanhas de apoio a ações educativas 
permanentes. Esse Pacto tem o objetivo de desconstruir os mitos e estereótipos relacionados à sexualidade 
das mulheres e à naturalização da violência contra as mulheres e também de promover seus direitos 
sexuais, o enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de pessoas. 

 

Implantação dos Centros Especializados de Atendimen to as Mulheres – CEAM 
Com já mencionado, os Centros Especializados de Atendimento às Mulheres – CEAMs proporcionam o 
passa a passo necessário à superação da situação de violência e contribuem para o fortalecimento da 
mulher no momento de maior fragilidade. 
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Atualmente, estão em atendimento 02 (dois) Centros, um na Rodoferroviária, que passa por reforma e está 
funcionando no SIA – Setor de Indústria e Abastecimento, e outro na Estação do Metrô da 102 Sul. Além 
disses, encontram-se em processo de articulação mais 04 (quatro) CEAMs: 
1) Planaltina:  após a identificação do local, a reforma foi conclúida, com inauguração prevista para 05 de 
fevereiro de 2014; 
2) Ceilândia : o local com destinação à SEM/DF está passando por reforma para adequação dos espaços à 
Norma Técnica,  com previsão de término para março de 2014. A contratação da empresa para realização 
dos serviços foi realizada com o apoio da Casa Civil; 
3) Gama: o local já identificado na Administração do Gama, o antigo Salão do Artesanato no Setor Central 
do Gama, também deverá passar por reforma; 
4) Samambaia:  já foi incluída, e já tem local identificado na Administração de Samambaia, a cessão do 
espaço, que se encontra em andamento. 
 
4240- Desenvolvimento de Ações de Defesa, Garantia e Ampliação dos Direitos das Mulheres 

O Programa Rede Mulher, em todos os seus eixos, até o mês de agosto de 2013, tem 6.493 
pessoas beneficiadas e realizou 7.061 atendimentos, conforme quadro a seguir. 

2013 | Contagem por Bimestre 
Bimestre Total de Atendimentos Total de Ações/Eventos Total de Participantes 

Janeiro a Fevereiro 303 10 303 

Março a Abril 2664 74 2.664 

Maio a Junho 2231 46 1.842 

Julho a Agosto 1863 76 1.684 

 

4. Informações Complementares das Ações da Casa Civ il 

Informações Gerais Complementares:  

Durante o ano de 2013, muitas ações foram desenvolvidas pelas unidades da Casa Civil, entre 
as quais, citam-se:  

1) Foi publicada a nova estrutura da Casa Civil da Governadoria, por meio do Decreto nº 
34.382, de 21 de agosto de 2013, e alterada pelo Decreto 34.717, de 04 de outubro de 2013;  

2) Na Unidade de Tecnologia da Informação, foi aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação no âmbito da Casa Civil, por meio da Portaria n° 02, de 21 de março de 2013, seguindo as 
diretrizes da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, aprovada pelo Decreto nº 33.528, de 10 de 
fevereiro de 2012, para o período de 2013/2015. As revisões ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
– PDTI desta Casa Civil, sempre que necessárias, serão submetidas à aprovação e com posterior 
publicação.  

 
Assessoria Internacional  

Além das competências já mencionadas anteriormente, também são competências 
da Assessoria Internacional  dar transparência dos processos de viagens dos funcionários a serviço do 
Governo do Distrito Federal por meio da análise de Relatório de Viagem, e emitir Passaportes Oficiais para 
os demais órgãos do Governo do Distrito Federal, conforme o Decreto nº 23.174, de 20 de agosto 2002. Em 
2013, a Assessoria Internacional desenvolveu, entre outras ações, os seguintes Projetos: 

Brasília sem fronteiras: criado pelo do Decreto nº 34.546, de 1º de agosto de 2013, esse 
programa busca promover a expansão, a internacionalização e a consolidação da ciência e tecnologia, da 
inovação e da competitividade do Distrito Federal, bem como proporcionar acesso a níveis mais elevados 
de ensino de estudantes, servidores e empregados públicos do Distrito Federal por meio da imersão 
internacional.  

Brasília 2060: é o programa do planejamento estratégico desenvolvido pelo Governo do 
Distrito Federal em parceria com a Jurong Consultants. De acordo com os dados coletados até agora, foi 
possível projetar que a economia do Distrito Federal tornar-se-á de alto valor agregado, com produtividade 
média 35% maior do que a atual, com alta diversidade e menor desigualdade entre áreas e setores, e ainda 
terá impacto global. 

Brasília Global Partners: esse programa é uma das ações do governo para incluir Brasília 
entre as cinco cidades mais competitivas do mundo em termos global, de sustentabilidade e de qualidade 
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de vida, até 2060. Como o objetivo é o intercâmbio de boas práticas, os acordos surgem principalmente pela 
similitude das cidades envolvidas. Os acordos criam também mecanismos facilitadores para a atração de 
investimentos estrangeiros diretos para Brasília, que resultam em benefícios para a população local, tais 
como o aumento da qualidade de vida e da geração de emprego e renda. 

Além dos programas mencionados acima, também foram realizados diversos eventos de 
debates intelectuais entre a Assessoria Internacional e os representantes de organismos internacionais e do 
Corpo Diplomático com sede em Brasília. 

 

5. Diagnóstico do Desenvolvimento das Unidades 
A - Casa Civil  

O Governo do Distrito Federal obteve, em 2013, importantes avanços na gestão administrativa. 
Nesse sentido, a Casa Civil da Governadoria desempenhou importante papel na sistematização e na 
articulação entre os órgãos públicos locais e federais, de forma a encontrar soluções para garantir a 
execução dos projetos e ações prioritários do governo. Em 2013, a Casa Civil obteve um recorde de 
investimentos que proporcionou ao GDF um desempenho eficiente e competente. Essa eficiência 
orçamentária foi possível especialmente pelo trabalho constante da Junta de Execução Orçamentária (JEO) 
que, presidida pelo Governador, é coordenada pela Casa Civil e composta pelas Secretarias de 
Planejamento e Fazenda. Instituída em 2012, a JEO permitiu mais dinamismo na contratação de obras e 
serviços e flexibilidade na alocação de recursos.  

Com a JEO, a execução das prioridades é feita por meio dos Projetos Estruturantes (PEDF), 
uma carteira de investimentos que prioriza gastos em áreas que melhorem a qualidade de vida nas cidades, 
como mobilidade, urbanização, educação, cultura, desenvolvimento social, entre outras. Em 2013, os 
Projetos Estruturantes sob a coordenação da JEO apresentaram uma execução de R$ 1,4 bilhão em 
diversas áreas.  

Vale ressaltar que a atuação da Casa Civil não se restringe ao âmbito local. Coordenadora do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Distrito Federal, por delegação expressa do 
Governador, esta Casa articulou diversas reuniões entre órgãos distritais e federais. No Governo Federal, o 
GDF encontrou seu principal parceiro, responsável por investir R$ 20,59 bilhões até o fim de 2014, por meio 
do PAC.  

Com as prioridades organizadas, foi possível compilar as principais ações e empreendimentos 
do Governo do Distrito Federal no “Caderno das Cidades”. Essa publicação, de forma inovadora, 
apresentou os investimentos previstos em cada uma das 31 regiões administrativas para 2013 e 2014, 
divididos por eixos e com informações sobre valores, prazos e responsáveis. 

Para otimizar sua a atuação como articuladora e coordenadora em projetos intersetoriais, a 
Casa Civil criou, em 2013, o já mencionado Sistema de Monitoramento e Gestão, com o qual obtém 
informações de vários órgãos do governo, de forma ágil e integrada, e mapeia a localização dos equipa-
mentos públicos nas cidades.  

O sistema de georreferenciamento foi desenvolvido por técnicos da Casa Civil. As informações 
de cada projeto, com o detalhamento da ação, o status e os custos podem ser vistos nos painéis instalados 
no gabinete do Governador, na Casa Civil e na Central de Monitoramento, localizada no Lago Sul – além da 
versão móvel para tablet e celular.  

 
B - Subsecretaria de Administração Geral/CACI: 

Das Estratégias Adotadas    
Com foco no Plano Estratégico do Distrito Federal, a Subsecretaria de Administração Geral da 

Casa Civil desempenhou seu papel como executora das ações, buscando uma gestão 
governamental harmônica, inovadora, participativa e ética.  

Em 2013, tomando como premissa o modelo da nova administração pública, que tem como 
foco o atendimento das necessidades do cidadão, a SUAG desenvolveu ferramentas para estimular o 
desenvolvimento de suas atividades e a incorporação de novas tecnologias e inovações, criando, assim, 
condições necessárias ao atendimento crescente das demandas atuais.  

Com esse propósito, a SUAG/CACI desenvolveu ações buscando melhorar o desempenho das 
atividades setoriais, analisar o ambiente atual, identificar as necessidades e reunir proposta de melhorias 
para os anos 2013 e 2014. Nessa perspectiva, realizou, no primeiro semestre de 2013, oito encontros com 
todos os servidores de suas Diretorias, em que foi aplicada a matriz SWOT - Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Nesses encontros, 
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destacaram-se a divulgação da visão, missão e valores da Casa Civil, maior integração entre as diversas 
áreas da SUAG/CACI, bem como a definição dos desafios de curto e longo prazo. 

Entre as estratégias adotadas pela SUAG, vale destacar o acompanhamento sistemático dos 
processos de aquisição e contratação de serviços enviados à Subsecretaria de Licitações e Compras -  
SULIC, visando diminuir o tempo de conclusão dos procedimentos licitatórios. 

Além dessas atividades, citam-se ainda o encaminhamento para publicação de Ordens de 
Serviço diversas, relacionadas à designação de executores de contratos e convênios, substituições de 
férias, autorização de lançamentos de benefícios assistenciais diversos, acompanhamento de auditorias da 
Diretoria Jurídica de Procedimentos Administrativos Disciplinares e de Fornecedores (DIJUPAD), da 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle (STC) e nos processos administrativos da Unidade de 
exercícios anteriores, bem como o envio mensal das informações para atualização dos dados do PORTAL  

 
Da Transparência.  

Em parceria com a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos, a SUAG acompanha Processos 
Administrativos (PA) e Processos Administrativos Disciplinares (PAD). Na sequência, apresentam-se os 
principais processos de sindicância que foram acompanhados no exercício de 2013. 

Nº Processo Interessado Objeto Tipo Órgão/ADM. REG. 

138.001.501/2009 Adm. Regional de Ceilândia 
Retirada de documentos nos 
autos sem justificativa 

PAD Ceilândia 

0480.001.057/2009 Implanta Construções Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

0480.001.059/2009 Weg Empreendimentos Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

0480.001.060/2009 IJ Eng. e Construções Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

0480.001.061/2009 HB Engenharia Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

002.000.571/2012 Casa Civil Licitação de placas no ano 2008 PAD Casa Civil 

480.001.054/2009 MG Construtora LTDA Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

480.001.055/2009 WRM Engenharia e Construções LTDA Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

480.001.056/2009 
Mandala In. e Com. de Pré-Moldados 
LTDA 

Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

480.000.994/2009 Multwork Construtora LTDA Decisão 3672 - TCDF PA Gama 

480.001.053/2009 Multwork Construtora LTDA Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

480.001.523/2009 Multwork Construtora LTDA Decisão 4773 - TCDF PA SCIA 

480.001.062/2009 DML Construções Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

480.001.063/2009 Construtora Pollo Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

480.001.065/2009 Anglo Construções Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

480.001.066/2009 Alpar Construções Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

480.001.067/2009 Suprema Engenharia Decisão 3838 - TCDF PA Taguatinga 

002.000070/2011 Casa Civil 
RI 16/2010 (5 eventos na Adm. 
Regional do Gama no ano de 
2010) 

PAD GAMA 

142.000752/2008 Adm. Samambaia Carta Habite-se PAD Samambaia 

480.000.987/2009 Brisa Construções Decisão 3673 - TCDF PA Riacho Fundo 

480.001.004/2009 Construtora Pollo Decisão 3673 - TCDF PA Riacho Fundo 
480.001.005/2009 Construtora Ipê Decisão 3673 - TCDF PA Riacho Fundo 

363.000.027/2008 Adm. Samambaia Carta Habite-se PAD Samambaia 

360.000.456/2009 Casa Civil Utilização de veículo oficial PAD Casa Civil 

362.000.635/2011 Adm. Sobradinho II 
Irregularidade em Licitação de 
obras no ano de 2008 

PAD Adm. Sobradinho II 

145.000.171/2008 Adm. Recanto das Emas 
Furto de lâmpadas, no ano de 
2008 

PAD Recanto das Emas 

480.001.901/2009 
Empresa Brasileira de Engenharia e 
Construção LTDA 

Decisão 3599/2013 PA Recanto das Emas 
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Nº Processo Interessado Objeto Tipo Órgão/ADM. REG. 

480.001.902/2009 
CAP Paisagismo Urbanismo e 
Comércio LTDA 

      

480.001.903/2009 D&M Construtora Ltda       

480.001.904/2009 
TRACER Engenharia Comércio e 
Representações  

      

A SUAG desenvolveu, em 2013, ações que resultaram em melhorias na estrutura de seus 
setores, almejando a excelência na gestão dos processos de aquisição de material, acompanhamento de 
contratos e convênios e primando pela agilidade no atendimento às demandas da Casa Civil e de seus 
Órgãos Vinculados e das Secretarias que têm a gestão orçamentária e financeira sob a responsabilidade 
desta Pasta. 

Entre as ações, destacamos a gestão e a execução dos seguintes contratos e convênios: 

Número do Contrato Número do 
Processo Nome do Contratado e CNPJ Objeto do Contrato 

07/2009*,   Extrato 6º TA 
DODF 59, de 22/03/2013, 
p. 34, 7º TA Repactuação, 
DODF 219, 21/10/2013, 
p.43 Extrato Rerratificação 
DODF 244, de 21.11.2013, 
p.57 

360.000.628/2007 

COOPERCAM -  Cooperativa 
dos Caminhoneiros Autônomos 
de Cargas e Passageiros em 

Geral LTDA 
CNPJ:26.469.494.0001-41 

Prestação de serviços especializados de 
locação de ônibus, vans, caminhões, máquinas 
e equipamentos, incluindo a operação e 
manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos 

17/2009 *, Extrato 6º TA 
DODF 240, de 28/11/2012, 
p. 27, 8º TA DODF 163, 
09/08/13, p.32 

360.000.819/2008 
Brasil Telecom S/A                    

CNPJ: 76.535.764/000143 
Prestação de Serviço de Telefonia Fixa 
Comutada (STFC) - DDR, na modalidade Local 

18/2009*, Extrato 6° TA 
DODF 163, de 09/08/13, 
p.33 

360.000.183/2009 Brasil Telecom S/A                    
CNPJ: 76.535.764/000143 

Prestação de Serviço de Telefonia Fixa 
Comutado (STFC), na modalidade Longa 
Distância Nacional 

19/2009*, Extrato 6° TA 
DODF 163, de 09/08/13, 
p.33 

360.000.183/2009 

Empresa Brasileira de 
Telecomunicações - 

EMBRATEL                         
CNPJ: 33.530.486/0001-29 

Prestação de Serviço de Telefonia Fixo 
Comutado (STFC), na modalidade Longa 
Distância Internacional 

020/2009*, Extrato 7º TA 
DODF 145 de 16/07/13 p. 
43 

360.000.301/2009 
POWER Engenharia Comércio 

e Serviços LTDA.             
CNPJ: 72.588.080/0001-59 

Contratação de empresa para o fornecimento 
de peças, componentes e prestação de 
serviços técnicos de manutenção preventiva, 
corretiva e emergencial para o grupo gerados 
da marca WEG, instalado no Palácio do Buriti 

9912234508/2009* 360.000.107/2009 
Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos - ECT 
CNPJ: 34.028316/0001-03 

Prestação de serviços postais e telemáticos 
convencionais, adicional, nas modalidades 
nacionais e internacionais 

Termo de Cessão de Uso 
n° 13/2009*, Extrato DODF 
86, de 03/05/2013 

362.000.012/2008 Banco de Brasília – BRB 
CNPJ: 00.000.208/0001-00 

Cessão de uso de áreas ao BRB para 
instalação de PAB, 02 máquinas de auto-
atendimento, no Shopping Popular de Brasília, 
e 01 de ATM, no Shopping Popular de 
Ceilândia 

13/2010*, 5º TA DODF 134, 
de 1º/07/2013, p. 27 

360.000.486/2009 Brasil Telecom S/A                    
CNPJ: 76.535.764/000143 

Prestação de serviço para atender despesa 
com assinatura básica das linhas telefônicas 
diretas não residenciais, taxa de instalação 
dessas linhas, tráfego telefônico local em 
chamadas fixo-fixo anual, tráfego telefônico 
local em chamadas fixo-móvel 

16/2010*, Extrato DODF nº 
239, de 27/11/12, p.42, 3º 
TA DODF 06, de 
8/01/2013, p. 36, 4º TA 
DODF 276, 24/12/2013, p. 
43 

360.001.632/2010 Líder Signature S.A                                    
CNPJ: 04.146.040/0007-92 

Prestação de Serviços a serem executados de 
forma contínua, correspondente à manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças 
da Aeronave, tipo helicóptero marca BELL - 
Modelo 407 - Prefixo PP-JDR 

11/2011*, Extrato 2° Termo 
Aditivo DODF 133, de 
28/06/2013, p. 44, 3º TA 
DODF 160, de 06/08/13, p. 
46 

360.001.134/2010 

EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES - 

EMBRATEL                         
CNPJ: 33.530.486/0001-29 

Prestação de serviço de escolha do código 
para selecionar a prestadora do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) para chamadas realizadas com 
origem ou destino em todo o território nacional, 
para atender a Casa Civil e seus órgãos 
vinculados 

12/2011*, Extrato do 2° 
Termo Aditivo DODF 133, 
de 28/06/2013, p. 44, 3º 
TA, DODF 160, 06/08/13, 
p. 46 

360.001.134/2010 

Empresa Brasileira de 
Telecomunicações - 

EMBRATEL                         
CNPJ: 33.530.486/0001-29 

Prestação de serviço de escolha do código 
para selecionar a prestadora do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) para chamadas realizadas com 
origem ou destino em todo o território nacional, 
para atender à Casa Civil e seus órgãos 
vinculados 
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Número do Contrato Número do 
Processo Nome do Contratado e CNPJ Objeto do Contrato 

13/2011*, Extrato DODF 
179, de 14/09/11, p.33 002.000.345/2011 

 GESTEMAQ Comércio e 
Serviços de Equipamentos 

Gráficos LTDA 
CNPJ: 03.624.962/0001-00 

 Prestação de serviços técnicos de manutenção 
preventiva e corretiva em 107 aparelhos de ar 
condicionado 

17/2011*, Extrato DODF 8, 
de 10/01/13, p.33, 4º TA 
DODF 185, de 05/09/13, p. 
62 

362.000.039/2010 
CONNEC Telecomunicações e 

Informática LTDA-EPP         
CNPJ: 11.745.682/0001-88 

Prestação de serviços relativos à plataforma de 
comunicação de voz para operação, 
programação, atualização de base de dados, 
de softwares, licenças e mídias corretivas, com 
fornecimento de peças e acessórios integrantes 
do sistema de comunicação de voz 

22/2011*, Extrato DODF 
201, de 03/10/12, p.50 - 4º 
TA DODF 198, 24/09/13, 
p.64 

360.000.645/2011 CEB Distribuição S/A  
CNPJ: 07.522.669.0001-92 

Fornecimento de energia elétrica para o Parque 
de Iluminação Pública do Distrito Federal 

18/2012*, Extrato 2º TA 
DODF  134, de 01/07/13, 
p.27 

360.001.267/2011 
LIG-MOBILE 

Telecomunicações LTDA                                     
CNPJ: 00.186.938/0001-48 

Prestação de Serviço Móvel Especializada 
(SME) do tipo Sistema Troncalizado Digital com 
cobertura em todo Distrito Federal  

21/2012*, Extrato DODF 
240, 28/11/12, p.26, 2TA 
DODF 145, 16/07/2013, 
p.43 

360.000.332/2012 
Companhia Energética de 

Brasília - CEB                                             
CNPJ: 00.070.698/0001-11 

Prestação de serviços a serem executados de 
forma contínua, correspondentes à consultoria, 
engenharia de manutenção, operação, 
manutenção preventiva e corretiva e ao 
gerenciamento do parque de iluminação 
pública do DF 

657/2012*, Extrato DODF 
90, de 03/05/13, p. 43 112.002.175/2012 

MÓDULO Engenharia 
Consultora e Gerência Predial 

LTDA  
CNPJ: 05.926.726/0001-73 

Prestação de serviço de adequação do sistema 
dos elevadores, seguido de manutenção 
preventiva, corretiva e de assistência técnica - 
04 elevadores: 02 hidráulicos da Thyssenkrupp 
Elevadores e 02 elétricos VVVF da Atlas 
Elevadores, com casa de máquinas, instalados 
no Palácio do Buriti 

03/2012, Extrato DODF 
176, de 29/08/12, p.50 002.000.023/2012 

Hewlett Packard Brasil LTDA - 
HP         

CNPJ: 61.797.924/0007-40 

Fornecimento de 1.724 microcomputadores de 
mesa, novos e para primeiro uso, incluindo 
instalação e garantia de funcionamento, com 
suporte técnico, por 48 meses, para a Casa 
Civil 

07/2012, Extrato DODF 
216, 24/10/12, p.34, 1º TA 
DODF 193, 17/09/2013, p. 
27, RET DODF 26/09/2013, 
p.91 

002.000.138/2012 Aliança do Brasil Seguros S/A                
CNPJ: 01.378.407/0001-10 

Contratação de seguradora especializada na 
prestação de serviços de seguro aeronáutico 
(RETA, CASCO e LUC 2° RISCO) para riscos 
que envolvem a operação da aeronave tipo 
helicóptero, prefixo PR-GDF, pertencente à 
carga patrimonial da Casa Civil  

08/2012, Extrato DODF 
213, de 19/10/12, p.32 1º 
TA DODF 195, 19/09/2013, 
p. 81 

360.000.252/2012 
A. Telecom Teleinformática 

LTDA                                    
CNPJ: 37.166.592/0001-26 

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com reposição de peças, 
na central telefônica instalada na Residência 
Oficial de Águas Claras – ROAC 

09/2012, Extrato Contrato 
DODF 216, de 24/10/2012, 
p. 34 

360.000.191/2012 
TECNEW Consultoria em 

Informática LTDA                  
CNPJ: 02.737.626/0001-00  

Fornecimento de solução de VolP (Voice over 
Internet Protocol) compreendendo a cessão de 
25 licenças de uso de software para 
comunicação segura que será instalada em 
telefones celulares 

13/2012, Extrato DODF 
246, de 06/12/12, p. 62, 1º 
TA DODF 235, de 
08/11/2013, p. 60 

360.000.423/2012 
TNL PCS S/A    

CNPJ: 04.164.616/0001-59 

Prestação de serviço de acesso à TV por 
assinatura, no Palácio, ROAC e outros órgãos 
previstos no Edital 

14/2012, Extrato DODF 
246, de 06/12/12, p.62 002.000.528/2012 PSN Tecnologia LTDA                                        

CNPJ: 04.786.911/0001-47 

Fornecimento de 4.600 licenças de uso 
permanente/vitalícias de Solução Corporativa 
de Segurança de Tecnologia da Informação 

15/2012, Extrato DODF 
253, de 14/12/12, p.43 - 1º 
TA DODF 251, 29/11/2013, 
p.33 

360.000.262/2011 
MKS Comércio e Serviço 

LTDA.    
CNPJ: 03.617.851/0001-76 

Contratação de empresa especializada para 
realizar os serviços de manutenção corretiva, 
preventiva e emergencial, elétrica e mecânica, 
no Grupo Gerador da ROAC 

17/2012, Extrato DODF 
246, de 08/12/12, p. 62/63 - 
Suplementação DODF 195, 
de 19/09/2013, p. 81, 2ºTA 
DODF 238, de 13/11/2013, 
p.48 

002.000.216/2012 
VOETUR Turismo e 

Representações LTDA                                    
CNPJ: 01.017.250/0001-05 

Contratação de empresa especializada em 
agenciamento de viagens (Travel Management 
Company TMC), executados por meio de 
ferramenta on line de autoagendamento (sef-
booking) 

18/2012, Extrato DODF 
246, de 08/12/12, p. 63 002.000.382/2012 

PAPILLON Hotel e 
Administração de Imóveis 

LTDA                            CNPJ: 
00.892.802/0001-53 

Locação de Imóvel de terceiro, localizado na 
Asa Norte, SEPN 509, Conjunto A - Edifício 
Nazir I, para atender às Secretarias da Criança; 
de Micro e Pequena Empresa; de 
Regularização de Condomínios; de Esporte; de 
Assuntos Estratégicos; ao GRUPAR, à 
Coordenadoria das Cidades e à Procuradoria 
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Número do Contrato Número do 
Processo Nome do Contratado e CNPJ Objeto do Contrato 

Geral do DF 

20/2012, Extrato DODF nº 
05, de 07/01/13, p.26 002.000.630/2012. 

 POOL Editora LTDA  
CNPJ: 33.516.311/0001-67 

 Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços continuados de 
editoração, diagramação e impressão do Diário 
Oficial do Distrito Federal 

01/2013, CACI Extrato 
DODF 48, de 07/03/13, p. 
60 

002.000.062/2012 
AL Comércio de Alimentos 

LTDA.                                                   
CNPJ: 10.315.945/0001-56 

Aquisição de gêneros alimentícios para atender 
à ROAC 

03/2013, Extrato DODF 46, 
de 05/03/13, p.55 002.000.837/2012 CAESB                                

CNPJ: 00.082.024/0001-37 
Fornecimento de água para o Prédio Ed. Nazir 
- 509 Norte 

04/2013, Extrato DODF 
216, de 24/10/12, p.34 002.000.525/2012 

Hora H Treinamento e 
Informática LTDA          

CNPJ:37.090.800/0001-50 

Fornecimento de 50 impressoras Laser ou Led 
Colorida, com serviço de garantia e assistência 
técnica Local (on-site) pelo período de 36 
meses, e 30 impressoras Multifuncional Laser 
ou Led Colorida, com serviço de garantia e 
assistência técnica Local (on-site) 

05/2013, Extrato DODF nº 
38, de 21/02/13, p.38 002.000.523/2012 

 LENOVO Tecnologia Brasil 
LTDA                           CNPJ: 

07.275.920/0001-61 

 Fornecimento de 100 Notebooks, com 
assistência técnica on-site e garantia de 48 
meses 

06/2013, Extrato DODF 46, 
de 05/03/13, p.55 002.000.838/2012 CEB Distribuição S/A                

CNPJ: 07.522.669/0001-92 
Fornecimento de energia elétrica para o Ed. 
Nazir - 509 Norte 

07/2013, Extrato DODF nº 
87, de 29/04/13, p.42 002.000.651/2012 

 SERPRO – Serviço Federal de 
Processamento de Dados                              

CNPJ: 33.683.111/0001-07 

Serviços especializados em TI, estruturados 
sobre a malha de infraestrutura de fibra ótica e 
de conectividade urbana do SERPRO, de modo 
a interligar a Casa Civil do Distrito Federal e 
Órgãos vinculados à INFOVIA do Governo 
Federal 

09/2013, Extrato DODF nº 
96, de 13/05/13, p.40 002.000.301/2013 

GIOM Comércio e 
Representações de Móveis 

LTDA                     
CNPJ: 05.500.641/0001-29 

Aquisição, fornecimento e instalação de 
mobiliário em geral para atender à Casa Civil e 
seus órgãos vinculados 

10/2013, Extrato DODF nº 
96, de 13/05/13, p.40 002.000.301/2013 

Stacatto Indústria e Comércio 
de Móveis LTDA                                    

CNPJ: 05.498.012/0001-01 

Aquisição, fornecimento e instalação de 
mobiliário em geral para atender à Casa Civil e 
seus órgãos vinculados 

11/2013, Extrato DODF nº 
96, de 13/05/13, p.40 002.000.301/2013 

Flexform Indústria Metalúrgica 
LTDA                                         

CNPJ: 49.058.654/0001-65 

Aquisição, fornecimento e instalação de 
mobiliário em geral para atender à Casa Civil e 
seus órgãos vinculados 

12/2013, Extrato DODF nº 
96, de 13/05/13, p.40 002.000.301/2013 

Artline Comércio e Indústria de 
Móveis LTDA                 

CNPJ: 03.810.869/0001-90 

Aquisição, fornecimento e instalação de 
mobiliário em geral para atender à Casa Civil e 
seus órgãos vinculados 

13/2013, Extrato DODF nº 
96, de 13/05/13, p.40 002.000.301/2013 

Favoreto Móveis e Serviços 
Ltda – ME                                        

CNPJ: 05.081.293/0001-00 

Aquisição, fornecimento e instalação de 
mobiliário em geral para atender à Casa Civil e 
seus órgãos vinculados 

14/2013, Extrato DODF nº 
100, de 17/05/13, p.32 002.000.011/2012 

Nossa Gráfica e Editora Ltda-
ME                                   CNPJ: 

10.698.626/0001-77 

Fornecimento de 15.000 cartões de visita com 
layout e o brasão, nas seguintes dimensões: 
95x55 mm, confeccionado em papel couchê 
fosco de 230g/m² em 04 cores 

15/2013, Extrato DODF 
104, de 21/05/2013, 
Retificação DODF 118, de 
11/06/13, p.76 

002.000.313/2013  CEB Distribuição S/A                
CNPJ: 07.522.669/0001-92 

Fornecimento de energia elétrica às instalações 
localizada na SHIS QI 11, conjunto 09, Casa 09 
– Lago Sul, código de identificação da CEB nº 
1.431.449-5 

16/2013, Extrato DODF 
104, de 21/05/2013, 
Retificação DODF 118, de 
11/06/2013 

002.000.313/2013  CEB Distribuição S/A                
CNPJ: 07.522.669/0001-92 

Fornecimento de energia elétrica às instalações 
localizada na SHIS QL 10, conjunto 08, casa 05 
– Lago Sul, código de identificação da CEB nº 
1.431.453-3 

17/2013, Extrato DODF nº 
100, de 17/05/13, p.32 

002.000.629/2012 Original Dedetização LTDA            
CPNJ: 08.685.242/0001-78 

Prestação de serviços de controle e eliminação 
de pragas urbanas de caráter preventivo e 
corretivo, por meio de desratização, 
dedetização e combate de escorpiões (áreas 
interna e externa)  

18/2013, Extrato DODF nº 
104, de 21/05/13, p.77, TR   
Extrato DODF 133, de 
28/06/2013, p.42 

002.000.629/2012 
CAESB                                     

CNPJ: 00.082.024/0001-37 

Prestação, de forma contínua, dos serviços 
públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário da unidade de consumo 
localizada na SHIS QL 10, conjunto 08, Casa 
05 – Lago Sul – Brasília/DF 

19/2013, Extrato DODF 
104, de 21/05/13, p.77. TR   
Extrato DODF 133, de 
28/06/2013, p.42 

002.000.314/2013 CAESB                                     
CNPJ: 00.082.024/0001-37 

Prestação, de forma contínua, dos serviços 
públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, na unidade de consumo 
localizada na SHIS QI 11, conjunto 09, casa 09 
– Lago Sul – Brasília/DF 

20/2013, Extrato DODF 
105, de 22/05/13, p.44 

002.000.652/2012 
Gasbrax do Brasil Distribuidora 

de Gases Ltda ME                               
CNPJ: 05.136.725/0001-25 

Fornecimento de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) para a Copa do Gabinete do 
Governador, ROAC, Pira do Pantheon da 
Liberdade e os demais órgãos que compõem a 



Relatório Anual de Atividades- Casa Civil - 2013 

           Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
48 

Número do Contrato Número do 
Processo Nome do Contratado e CNPJ Objeto do Contrato 

CACI  

21/2013, Extrato DODF 
105, de 22/05/2013, p.45 

002.000.296/2013 
Banca de Revistas 416 Sul 

LTDA-ME                              
CNPJ: 37.126.174/0001-05 

Prestação de serviços de assinatura e 
fornecimento diário de revistas e jornais 

22/2013, Extrato DODF 
105, de 22/05/2013, p.45 

002.000.076/2013 
Beumer Latinoamericana 

Equipamentos LTDA              
CNPJ: 96.353.750/0001-16 

Aquisição e instalação de 10 unidades de 
transportadores de rolos livres não 
motorizados, para complementar e efetivar a 
utilização dos aparelhos de segurança - Palácio 
do Buriti 

25/2013, Extrato DODF 
100, de 17/05/2013, p.32 002.000.629/2012 

W&E Serviços Técnicos Ltda-
EPP                                     

CNPJ: 05.283.260/0001-35 

Prestação de serviços de controle e eliminação 
de pragas urbanas de caráter preventivo e 
corretivo, por meio de desratização, 
dedetização e combate de escorpiões (áreas 
interna e externa) no Palácio do Buriti 

26/2013, Extrato DODF 
118, de 11/06/2013, p.36 

002.000.302/2013 
Globo Tradução de Línguas 

LTDA                                      
CNPJ:38.049.599/0001-20 

Serviço de tradução juramentada e versão 
escrita de textos simples e técnicos, tradução 
simultânea e locação de equipamentos de 
tradução simultânea, gravação e degravação e 
sonorização ambiente 

27/2013, Extrato DODF 
133, de 28/06/2013, p.42 002.000.521/2012 LANLINK Informática LTDA                                  

CNPJ: 41.587.502/0011-10 

Aquisição de licenças de software Microsoft de 
uso permanente/vitalício com licenciamento por 
volume, na modalidade Select Plus 

28/2013, Extrato DODF 
133, de 28/06/2013, p.42 

002.000.521/2012 
COMPUSOFTWARE 

INFORMÁTICA LTDA   CNPJ: 
01.516.572/0001-90 

Aquisição de licenças de software Microsoft de 
uso permanente/vitalício com licenciamento por 
volume, na modalidade Select Plus 

30/2013, Extrato DODF 
151, de 24/07/2013, p.23 002.000.529/2012 L & B Soluções em TI LTDA                                         

CNPJ: 03.490.199/0001-71 

Aquisição, fornecimento e instalação de 
Servidores de Rede com Rack, para atender à 
Casa Civil, aos órgãos vinculados e à 
Secretaria Extraordinária da Copa de 2014 – 
SECOPA 

31/2013, Extrato DODF 
151, 24/07/2013, p.23 

002.000.529/2012 
Partners TI Informática e 

Distribuição LTDA                                        
CNPJ: 08.714.136/0001-75 

Aquisição, fornecimento e instalação de 
Servidores de Rede com Rack, para atender à 
Casa Civil da Governadoria, aos órgãos 
vinculados e à Secretaria Extraordinária da 
Copa de 2014 - SECOPA 

32/2013, Extrato DODF 
163, de 09/08/13, p.32 

002.000.189/2013 Microtécnica Informática LTDA            
CNPJ: 01.590.728/0002-64 

Aquisição de 10 televisores LED 55 polegadas 
3D, full HD, marca SONY, para atender à Casa 
Civil e seus órgãos vinculados 

33/2013, Extrato DODF 
183, de 03/09/2013, p.22, 
Retificação DODF 184, de 
04/09/2013, p.32 

002.000.426/2013 
EMIBM Engenharia E Comércio 

LTDA                                     
CNPJ: 37.071.313/0001-40. 

Prestação de serviços de engenharia 
(manutenção predial), manutenção corretiva, 
preventiva e remanejamento dos sistemas 
prediais das unidades do Palácio do Buriti, 
Edifício Anexo, ROAC e áreas flutuantes 

35/2013, Extrato DODF 
181, de 30/08/2013, p. 39 002.000.230/2012 

POSITIVO INFORMÁTICA S.A                                    
CNPJ: 81.243.735/0001-48 

 Aquisição de 2.575 microcomputadores com 
monitor, modelo Positivo Master D570, para 
atender à Casa Civil e seus órgãos vinculados, 
consoante especifica o Pregão Eletrônico n° 
034/2013 

36/2013, Extrato DODF 
181, de 30/08/2013, p. 39 002.000.230/2012 

INTERATIVA SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA                                    

CNPJ: 09.589.945/0001-65 

Prestação de serviços de retirada e instalação 
de 1.804 microcomputadores e monitores e 
mão de obra 

37/2013, Extrato DODF 
183, de 03/09/2013, p. 48 

002.000.120/2013 
Comércio de Alimentos PC 

LTDA-EPP                                     
CNPJ: 03.913.851/0001-13 

Prestação de serviços de buffet, incluindo o 
apoio de copeiragem e garçom, para realização 
de eventos da Casa Civil e de seus órgãos 
vinculados 

39/2013, Extrato DODF 
190, de 12/09/2013, p. 58 362.004.612/2013 

Casa Limpa Dedetizadora 
LTDA-ME                                     

CNPJ: 10.902.520/0001-43 

Prestação de serviços de desinsetização, 
desratização e combate de escorpiões nas 
dependências do Edifício Nazir 

40/2013, Extrato DODF 
219, de 21/10/2013, p. 
43/44 

002.000.908/2013 CAESB                                     
CNPJ: 00.082.024/0001-37 

Fornecimento de Água para a SEPIR - Estação 
112/312 Sul 

41/2013, Extrato DODF 
209, de 07/10/2013, p. 65 002.000.915/2013 CEB Distribuição S/A                

CNPJ: 07.522.669/0001-92 
Fornecimento de energia elétrica, baixa tensão, 
para SEPIR, 112/312 Sul - CÓD 1.741.880-4 

42/2013, Extrato DODF 
220, de 22/10/2013, p. 31 002.000.641/2012 MKS Comércio e Serviço LTDA                                      

CNPJ: 03.617.851/0001-76 

Prestação de serviço de manutenção 
preventiva e preditiva, com fornecimento de 
peças do sistema de climatização/refrigeração 
do Palácio do Buriti 

43/2013, Extrato DODF 
238, de 13/11/2013, p.47 002.000.282/2013 CLARO S-A 

CNPJ: 40.432.027.0001-47 

Prestação de serviço de Telefonia Móvel - 
SMP, com roaming nacional e internacional, e 
fornecimento de aparelhos para atender à Casa 
Militar 

44/2013, Extrato DODF 
216, 16/10/2013, p. 52 002.000.665/2013 CONT-CORT – Gráfica                                

CNPJ: 02.047.027/0001-65 
Lote 1 - serviços gráficos para atender ao 
cerimonial da Governadoria 
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Número do Contrato Número do 
Processo Nome do Contratado e CNPJ Objeto do Contrato 

45/2013, Extrato DODF 
216, 16/10/2013, p. 53 002.000.665/2013 

Artes Gráficas e Editora 
Pontual                                     

CNPJ: 00.393.793/0001-56 

Lote 2 - Serviços Gráficos para atender à Casa 
Civil  

46/2013, Extrato DODF 
218, 18/10/2013, p. 39 

002.000.982/2013 
JM Torres Jornais e Revistas 

LTDA-ME                                  
CNPJ: 01.018.845/0001-77 

Assinatura e fornecimento de revistas (Veja; 
Isto é; Carta Capital e Época) e jornais, com 
direito à versão eletrônica/digital disponível 
para acesso pela rede mundial dos 
computadores (Internet) 

47/2013, Extrato DODF  
244, de 21/11/2013, p. 58 

360.001.051/2010 
JM Torres Jornais e Revistas 

LTDA-ME                                  
CNPJ: 01.018.845/0001-77 

Aquisição de equipamentos de Switches (LAN 
e WAN) 

48/2013, Extrato DODF 
238, de 13/11/2013, p.47 

002.000.139/2013 Mercury Decorações Ltda - ME                                     
CNPJ: 11.074.3310001-92 

Prestação de serviços de floricultura, incluindo 
ornamentação, confecções e montagens de 
arranjos em eventos oficiais da Casa Civil 

49/2013, Extrato DODF 
248, de 26/11/2013, p.68 428.000.026/2013 

SMITHS Detection Brasil 
Comércio de Equip. Ltda                                     

CNPJ: 13.099.243/0001-70 

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com reposição de peças, 
mediante ressarcimento, para 5 unidades de 
aparelhos de inspeção de bagagens por raios-
X, marca SMITHS DETECTION HI SCAN 
5030si, instalados no Palácio do Buriti 

50/2013, Extrato DODF 
238, de 13/11/2013, p.47 

002.000.382/2013 VIPRE Com. de Produtos                                          
CNPJ: 07.607.618/0001-63 

Aquisição de aparelhos de ar condicionado e 
bebedouros elétricos 

Termo de Cessão nº 04, 
Extrato DODF 235, de 
08/11/2013, p. 72 

002.000.132/2012 
Companhia do Metropolitano 

do DF - METRÔ                                          
CNPJ: 38.070.074/0001-77 

Termo de cessão de uso de 15 salas - Eixo W, 
Eixo L, Estação 112 Sul - Secretaria do Idoso 

51/2013, Extrato DODF 
251, 29/11/2013, p.32 

002.000.677/2012 Spread Teleinformática LTDA                                        
CNPJ: 52.845.203/0001-82 

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da central telefônica 
instalada no Palácio do Buriti - Anexo do 
Palácio do Buriti, com reposição de peças 
genuínas ou de especificação recomendada 
pelo fabricante e atualização de software 

52/2013, Extrato DODF 
251, 29/11/2013, p.33 150.002.050/2013 

SET Produções e Eventos 
LTDA EPP                                        

CNPJ: 02.924.831/0001-85 

Organização, execução e acompanhamento de 
todas as atividades de infraestrutura logística e 
operacional, abrangendo serviços de 
montagem e desmontagem, locação de 
equipamentos, recursos materiais e humanos, 
translado e alimentação dos participantes de 
eventos, entre os quais: “Caravana da 
Solidariedade”, “Passeando com Experiência”, 
“Dia Nacional do Idoso”, “Ciclo de Palestras” e 
“I Seminário de Integração da Casa Civil do 
Distrito Federal” 

53/2013, Extrato DODF  
245, de 22/11/2013, p. 49 002.001.098/2013 

Casa Limpa Dedetizadora 
LTDA-ME                                     

CNPJ: 10.902.520/0001-43 

Prestação de serviços de desinsetização, 
desratização e combate de escorpiões - Central 
de Monitoramento e do Conselho de Governo, 
QI 11, Conjunto 09, Casa 09 e QL 10, Conjunto 
08, casa 05, respectivamente, com o emprego 
de mão-de-obra qualificada, fornecimento de 
material, ferramentas, utensílios e 
equipamentos 

54/2013, Extrato DODF - 
244, de 21/11/2013, pp. 58-
59 

002.002.003/2013 
Brasília Telefônica e 
Informática Ltda - ME  

CNPJ: 09.639.459/0001-04 

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com reposição de peças 
em 03 centrais telefônicas PABX , marca 
Digistar, CPA e modelo XT 42, instaladas na 
Central de Monitoramento da Casa Civil, no 
Conselho Especial de Governo e na Secretaria 
Especial do Idoso 

 
Convênios  2013 

Numero  
Projeto Concedente 

Data da  
Vigência 

Original  Formalização  

769447/2012 
Apoiar As Atividades da Secretaria 
Especial de Promoção Da Igualdade 
Racial do Distrito – SEPIRDF 

Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade RaciaL - 
SEPIR - Presidência da República 

03/07/2012 01/09/2014 

777715/2012 
Capacitação de Conselheiros, Gestores 
e Lideranças Em Políticas para Pessoa 
Idosa - SEI 

Secretaria de Direitos Humanos Da 
Presidência Da República e o 
Distrito Federal 

28/12/2012  16/03/2014 

791098/2013 
Realizar o Projeto Caravana da 
Juventude Negra em 12 Cidades 
Administrativas do Distrito Federal 

Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial - 
SEPIR - Presidência da República 

30/12/2013 30/06/2014 

Fonte DICCOF/SUAG/CACI 
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Com a criação da SUAG da Secretaria de Estado da Mulher, em 21/05/2013, foram realizadas 
diversas adequações orçamentárias e financeiras. Isso porque a dotação autorizativa aprovada pela Lei 
Orçamentária Anual (LOA-2012), Lei nº. 5.011, de 28 de dezembro de 2012, inicialmente previa as 
despesas fixadas para a Casa Civil, e estas foram repassadas parcialmente para a Secretaria de Estado da 
Mulher, por força da Lei nº 5.166, de 04 de setembro de 2013, com o objetivo de atender às demandas 
desta Secretaria. Decorrente dessas alterações, em 2013, foram transferidos os contratos e os convênios a 
seguir:  

Número do Contrato Nº do Processo 
Tipo: 

próprio/sub-
rogado 

Nome do Contratado e CNPJ Objeto do Contrato 

A3:E908/2011*,     
Extrato 2º TA DODF 113, 
de 04/06/2013, p.36, 3º 
TA Sub-rogação DODF 

244, de 21/11/2013, p.58 

400.001.841/2010 Sub-rogado 
EIG - Empreendimentos 

Imobiliários Garantidos LTDA                               
CNPJ: 02.596.419/0001-83 

Locação de Imóvel no Park 
Way - Secretaria da Mulher, 

Casa Abrigo 

16/2012 CACI - Extrato 
DODF 252, de 13/12/12, 

p.48, 1º TA - Sub-
rogação DODF 244, de 

21/11/2013, p.58  

360.000.487/2012 Sub-rogado GHS Indústria e Serviços LTDA                                 
CNPJ: 01.797.423/0002-28 

Contratação de empresa 
especializada em 

manutenção de piscina 
semiolímpica, com 

fornecimento de materiais 
químicos - Casa Abrigo/DF 

08/2013 Extato DODF 96, 
de 13/05/13, p.40, 1º TA 
Sub-rogação DODF 251, 

29/11/2013, p.32 

002.000.161/2012 Sub-rogado 
Comércio J A de Mercadorias e 

Serviços LTDA-EPP           
CNPJ: 05.642.646/0001-96 

Contratação de empresa 
especializada na prestação 

de serviços de preparo, 
fornecimento e entrega de 

refeições 

23/2013 Extrato DODF 
113, de 04/06/2013, p. 
36, 1º TA Sub-rogação 
DODF 244, de 
21/11/2013, p.58 

419.000.025/2012 Sub-rogado 
Gráfica e Editora Meridional 

LTDA                                                 
CNPJ: 01.020.159/0001-30 

Contratação de empresa 
especializada para 

fornecimento de cartazes, 
certificados, folders, 

impressão de revistas e 
confecção de livros 

24/2013 Extrato DODF 
113, de 04/06/2013, p.36, 
1º TA Sub-rogação 
DODF 244, de 
21/11/2013, p.58 

419.000.025/2012 Sub-rogado Sidnei Folini Monteiro EPP                                           
CNPJ: 03.002.566/0001-40 

Contratação de empresa 
especializada para 

fornecimento de embalagens, 
jogos de cartas e livretos do 

Jogo da Mulher 

20/2012*, Extrato 2º TA 
DODF 133, de 

28/06/2013, p.42, 3º TA 
DODF 266, 13/12/2013, 

p. 32 - Sub-rogação 

360.000.610/2012 Sub-rogado 
CAESB                                      

CNPJ: 00.082.024/0001-34 

Contratação de prestação 
dos serviços públicos de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, de 
forma contínua - Projeto 

Casa Abrigo -  Secretaria de 
Estado da Mulher do Distrito 

Federal 
Termo de Cessão de Uso 

01/2012, 
responsabilidade do 

Metro 
(extrato)Titularidade 
alterada em favor da 

SEM Extrato DODF 283, 
de 31/12/2013, p. 68 

360.000.234/2012 Sub-rogado 
Companhia do Metropolitano 

do DF - METRÔ                                          
CNPJ:38.070.074/0001-77 

Cessão de uso de 05 lojas no 
Eixo W da Estação 102 sul 

do METRÔ/DF 

Fonte:DICCOF/SUAG/CACI 

 
Convênio  Processo  Vigência  Objeto  

SEM – Convênio SPM e 
DEPEN 360.000.277/2012 27/12/2011 a 

03/11/2013 

Ampliar os mecanismos, no DF, de atendimento social, 
psicológico e jurídico, orientação e informação às mulheres 
em situação de violência 

SEM – Ministério da 
Justiça 360.000.269/2012 

30/12/2011 a 
31/01/2014 

Cooperação dos partícipes na execução do Projeto de 
Implantação do Serviço de Educação e Responsabilização 
para Homens autores de violência doméstica no DF - Plano 
de Trabalho aprovado pelo Departamento Penitenciário 
Nacional 

Fonte DICCOF/SUAG/CACI 

A Subsecretaria de Administração Geral da Casa Civil reconhece que a capacitação é um 
processo que promove e estimula o desenvolvimento profissional dos servidores. Em 2013, com objetivo de 
valorizar, motivar, integrar e qualificar os servidores no exercício de suas funções, em ação conjunta, a 
Diretoria de Planejamento de Acompanhamento de Ações e a Diretoria de Gestão de Pessoas 
desenvolveram diversas ações que resultaram na implementação de capacitação de 326 servidores. Entre 
esses servidores, 114 são da Subsecretaria, 157 das demais unidades da Casa Civil e 55 das Secretarias 



que têm a gestão financeira e orçamentária
ações foram custeadas pela EGOV e pelo 

 

Subsecretaria d e Administração Geral
Diretoria de Gestão de Pessoas 
Gerência de Desenvolvimento e Avaliação 

Órgão 
Formação Continuada

CACI 
SEC. IDOSO 

Secretaria da Mulher 
Secretaria do Entorno 

Secretaria Igualdade Racial 
Total Individual 

Total (Capacitação/Desenvolvimento) 
Total Geral  

 

Entre os cursos realizados, 
rotina de trabalhos administrativos, principalmente das áre
Siconven, de elaboração de projetos b

Também foram desenvolvidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas
Civil várias ações objetivando a integração e a qualidade de vida dos servidores, 

� A 3ª edição do Festival Desportivo e Cu
relacionamento do pessoal da Casa Civil,
Dia do Servidor. Esse evento obteve uma ad
100% a mais do número de escritos no ano anterior. 
em parceria com o Centro Integrado de Educação Física,
Sul, em que foram desenvolvidas modalidades: Arremesso
Dominó, Futsal, Natação, Vôlei e Xadrez; 

� Em 08 de março de 2013, foi organizado um 
Mulher , para os servidores da SUAG, 
Subsecretaria. E também foi realizada uma

� Em 10 de maio, foi organizado um 
para todos os servidores da SUAG, animado com uma competição de “Troca de Fraldas” entre as mães;

� Em 20 de junho, foi realizada a 
Civil, Secretarias de Estado da Mulher, do Idoso, de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito 
Federal e Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial
participação realizada por meio de adesões
de forró, DJ e todo o cardápio típico

� Em 9 de agosto, foi organizado um 
para todos os servidores da SUAG, anim

� Em 29 de novembro
servidores da Casa Civil, Secretarias de Estado da Mulher, do Idoso, de Des

35%

5%
6%
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orçamentária sob a responsabilidade da Casa Civil. Ressalte
pela EGOV e pelo Fundo Pró-Gestão, conforme tabela a segu

e Administração Geral  

Avaliação de Pessoal 

Formação Continuada Desenvolvimento (seminários, palestras, encontros, congressos, 
fóruns e etc)

Interno Externo Interno 
57 119 9 
0 4 0 
0 5 0 
1 2 0 
0 2 0 

58 132 9 
190 136 

326 

Entre os cursos realizados, tiveram maior demanda por parte dos servidores os voltados à 
rotina de trabalhos administrativos, principalmente das áreas de tecnologia da informação e 

projetos básicos e gestão de contratos administrativos. 
desenvolvidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Subsecretaria da Casa 

várias ações objetivando a integração e a qualidade de vida dos servidores, das quais citam
3ª edição do Festival Desportivo e Cu ltural do Servidor , com o

Casa Civil, por meio de práticas esportivas e culturais, em
obteve uma adesão de 585 servidores, o que corresponde ao percentual 

ro de escritos no ano anterior. Tal evento foi realizado em 1º
ro Integrado de Educação Física, nas dependências do CIEF, Quadra 907/908, Asa 

foram desenvolvidas modalidades: Arremesso de Lance Livre (Cesta de Basquete), Atletismo, 
lei e Xadrez;  

Em 08 de março de 2013, foi organizado um Café da Tarde , em comemoração ao 
para os servidores da SUAG, em que foi distribuída uma rosa a cada 

também foi realizada uma competição de dardo; 
foi organizado um Café da Manhã,  em comemoração ao 

para todos os servidores da SUAG, animado com uma competição de “Troca de Fraldas” entre as mães;
foi realizada a II Festa Junina  para os servidores e familiares da 

de Estado da Mulher, do Idoso, de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito 
Federal e Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial, em parceria com o IPREV. 

por meio de adesões, as atividades foram: bingo, pescaria para as crianças
e todo o cardápio típico; 

foi organizado um Café da Manhã,  em comemoração ao 
para todos os servidores da SUAG, animado com uma competição entre os pais de “Chute ao Golzinho”

Em 29 de novembro, foi realizada a Festa de C onfraternização 
Secretarias de Estado da Mulher, do Idoso, de Desenvolvimento da Região 

48%

35%

6% 3% 3%

TOTAL

CACI

SUAG

SEC.IDOSO

SECRETARIA DA 
MULHER

SEC. ENTORNO

SEC. IGUALDADE 
RACIAL
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. Ressalte-se que essas 
conforme tabela a seguir:  

(seminários, palestras, encontros, congressos, 
fóruns e etc) 

Externo 
86 
11 
14 
8 
8 

127 
 

 
tiveram maior demanda por parte dos servidores os voltados à 

as de tecnologia da informação e de licitações, do 
 

da Subsecretaria da Casa 
das quais citam-se: 

com o objetivo de promover o 
por meio de práticas esportivas e culturais, em comemoração ao 

esão de 585 servidores, o que corresponde ao percentual de 
Tal evento foi realizado em 1º de novembro de 2013, 

nas dependências do CIEF, Quadra 907/908, Asa 
de Lance Livre (Cesta de Basquete), Atletismo, 

em comemoração ao Dia da 
a cada servidoras dessa 

em comemoração ao Dias das Mães , 
para todos os servidores da SUAG, animado com uma competição de “Troca de Fraldas” entre as mães; 

para os servidores e familiares da Casa 
de Estado da Mulher, do Idoso, de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito 

ceria com o IPREV. Com a 
bingo, pescaria para as crianças, banda 

em comemoração ao Dias dos Pais , 
“Chute ao Golzinho”; 

onfraternização de Final de Ano dos 
envolvimento da Região 
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Metropolitana do Distrito Federal e Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial. A participação foi 
feita por adesão dos servidores que arcaram com todos os custos; 

� No mês de novembro de 2013, foi incluída na rotina diária de alguns servidores da 
Secretaria de Administração Geral da Casa Civil a ginástica laboral, disponibilizada por meio de parceria 
com a SEGOV, atividade que esta Subsecretaria sugere ser implanta nas demais unidades da Casa Civil no 
ano de 2014. 

A Ouvidoria da Casa Civil , como já dito, além de apurar denúncias feitas pela população, 
realiza visitas espontâneas às cidades, em que identifica problemas e antecipa soluções. Para apurar e dar 
o devido acompanhamento às demandas apresentadas pela sociedade é utilizado o Sistema TAG, 
disponibilizado pela Ouvidoria Geral do GDF. No período de janeiro a dezembro de 2013, a Ouvidoria da 
Casa Civil recebeu 416 Manifestações: 247 Denúncias, 73 reclamações, 48 solicitações e 48 outros, as 
quais são distribuídas percentualmente nos diversos temas. 

 

Coordenadoria Jurídica  

Em 2013, essa Coordenadoria prestou informações a diversos órgãos do Complexo 
Administrativo do Distrito Federal; participou de Comissões para instrução de Processos Administrativos 
contra fornecedores, cumprindo decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal; analisou todos os 
Contratos Administrativos da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal; respondeu às demandas do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; da 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Constas do Distrito Federal; elaborou subsídios de 
defesa em processos judiciais e administrativos; participou das discussões de suporte aos projetos 
estratégicos do Governo. 

Além disso, a Coordenadoria participa do CDPDDH – Comitê de Fiscalização das Políticas dos 
Direitos Humanos, que investiga as violações aos Direitos Humanos, recebe e encaminha às autoridades 
competentes, petições e denúncias de violações; realiza trabalhos para consolidação e revisão normativa 
dos órgãos de deliberação coletiva da Administração Direta, Autarquia e Fundacional no âmbito do DF; 
participa do Comitê da Ficha Limpa e da composição de Grupo para acompanhamento da execução da 
sentença transitada em julgado na ACP 2005.01.1.090580-7 TJDFT. 

 

TIPOLOGIA

DENÚNCIAS RECLAMAÇÕES SOLICITAÇÕES OUTROS
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3.1. ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – ArPDF – UO: 09.102 
O Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF foi criado há 28 anos, pelo Decreto nº. 

8.530/1985, com a finalidade de recolher, preservar e garantir proteção especial aos documentos 
arquivísticos, como elementos de prova e instrumentos de apoio ao planejamento, à administração, à 
cultura, à história e ao desenvolvimento científico e tecnológico do DF, com vistas aos interesses do 
governo e da comunidade. 

Sua missão institucional é harmonizar a gestão dos documentos de arquivo no GDF e facilitar o 
acesso ao patrimônio arquivístico público distrital. Nesse sentido, para serem recolhidos ao ArPDF, os 
acervos documentais deverão estar organizados, avaliados, higienizados, acondicionados e acompanhados 
de instrumento descritivo que permita a sua identificação. No desenvolvimento das suas atividades, o 
ArPDF conta com a imprescindível participação das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos – 
CSAD, conforme os preceitos dos Decretos Distritais nº. 24.204/2003 e 24.205/2003 e as normas do 
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

A partir da publicação da Lei nº. 2.545/2000, o Arquivo Público recebe novas atribuições, 
tornando-se responsável, também, pela orientação técnica e treinamento de servidores quanto à gestão de 
documentos de arquivo nos órgãos da administração direta e indireta do GDF, enquanto órgão central do 
Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

Total Com cargo 
em comissão  

Sem cargo 
em comissão  

Com cargo 
em comissão  

Sem cargo em 
comissão 

Quadro do GDF 02 07 04 03 16 
Requisitados Órgãos do GDF 04 - 06 - 10 
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo 06 - 12 - 18 
Estagiários 05 - 07 - 12 
(+) Cedidos para outros órgãos  - 04 - - 04 

Total Geral  17 03 29 03 52 

O quadro demonstra a força de trabalho do ArPDF, muito aquém das suas necessidades. Para 
essa conclusão, basta constatar que, ainda na década de 1980, o órgão foi concebido com um quadro de 
lotação para 128 servidores e 80 empregos permanentes (Decreto nº 8.532/1985).  

Para 2014, então, de modo a superar esse cenário, pretende-se aprovar um novo quadro de 
lotação para o ArPDF, bem como aprovar carreira específica para o órgão. De forma emergencial, foram 
inseridas nas disposições finais do novo Regimento Interno (em vias de ser aprovado), a possibilidade de do 
ArPDF receber servidores de outros órgãos com base no artigo 157, inciso II da Lei Complementar nº 
840/2011 (deficiência de pessoal em órgão sem quadro próprio). 

1. Realizações 

Gestão Estratégica do ArPDF – Macrometas  
Desde a sua criação, como órgão relativamente autônomo, o ArPDF esteve vinculado à 

Secretaria de Cultura do GDF, depois, por um breve tempo, à Secretaria de Governo. Atualmente, está 
subordinado à Secretaria de Estado da Casa Civil do DF (Decreto n º 33.583/2012), e o seu principal 
desafio estratégico é a efetiva implantação do Sistema de Arquivo do Distrito federal - SIARDF, nos órgãos 
e entidades da Administração Pública do Distrito Federal.  

Nesse sentido, o ArPDF tem buscado atingir as seguintes macrometas prioritárias: 
I. Criar condições adequadas para a preservação da documentação histórica; 
II. Constituir um quadro de servidores qualificados em Arquivologia, História, Biblioteconomia, 

Tecnologia da Informação e Gestão Pública; 
III. Definir a melhor personalidade jurídica do ArPDF, garantindo-lhe maior autonomia 

administrativa e financeira, contribuindo para a atualização da legislação arquivística do Distrito Federal e 
corrigindo a estrutura organizacional do órgão, para fortalecer a realização das suas atribuições regimentais; 

IV. Restaurar, descrever e digitalizar todos os documentos históricos de Brasília, para 
disponibilizá-los em um portal virtual na Internet; 

V. Implantar um sistema de arquivos atualizado, eficiente e eficaz para a gestão documental, 
integrado com as políticas de acesso, transparência e de tecnologia da informação do Governo do Distrito 
Federal; 

VI. Formar os professores da rede pública de ensino em História do Distrito Federal e História 
Local, para uso de documentos de arquivo e produção de materiais pedagógicos para uso em sala de aula 
(exposições físicas e virtuais, livros, álbuns, jogos, audiovisuais etc.); e 
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VII. Descentralizar alguns dos serviços prestados pelo ArPDF em cada Administração Regional, 
facilitando o acesso ao acervo documental histórico local e a incorporação de documentos privados de 
interesse público para as comunidades, por meio das Casas da Memória. Metas a serem realizadas em 
cooperação com as unidades do GDF e com a efetiva integração nas redes de memória, pesquisa e 
educação do Distrito Federal e da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno (RIDE). 

1. Infraestrutura: Criar condições adequadas para a preservação da documentação histórica. 
O Arquivo Público do DF está participando de reuniões com a equipe que está responsável 

pela mudança de órgãos do GDF para o novo Centro Administrativo. Nesse sentido, está colhendo 
informações sobre o tamanho do acervo de cada secretaria que participará da mudança, para que possa 
contribui com o dimensionamento de espaço e mobiliário. Orientará sobre a criação das Comissões 
Setoriais de Avaliação Documental (CSAD), sobre o tratamento de toda a documentação de valor 
intermediário e a formação de turmas para capacitar os servidores dos órgão participantes da mudança, 
para que possam efetuar de forma devida a gestão documental nos seus locais de trabalho. Pretende-se, 
com essa iniciativa, propor a criação de um Centro de Arquivamento Intermediário do GDF, sob a 
supervisão do ArPDF, dando ensejo a uma nova sede a ser implantada no Setor de Garagens e Oficinas 
Norte – SGON, quadra 5, lote 23, Brasília/DF. 

2 . Gestão de pessoas : Constituir um quadro de servidores qualificados para o ArPDF. 
Conforme informado, uma das maiores dificuldades do ArPDF está na gestão de pessoas, seja 

pela quantidade aquém do necessário, seja pelo nível ou área de formação. Para superar esse quadro,  
priorizou-se, em 2013, a nomeação de servidores concursados e com experiência nas suas funções, bem 
como com nível e área de formação adequados. Até dezembro foram nomeados 5 servidores com essas 
características, o que, no universo do ArPDF, significou um ganho de força de trabalho considerável. Ainda 
no início de 2014 deve-se completar a composição dos cargos, com nomeações em especial para a área 
meio. No Regimento Interno foram inseridos dispositivos para a obtenção de servidores com fundamento na 
LC 840/2011, artigo 157, inciso II e prevista a elaboração de novo Quadro de Lotação do ArPDF ainda para 
o 1º semestre.   

3. Marco regulatório : Definir a melhor personalidade jurídica do ArPDF e atualizar a legislação 
arquivística do DF. 

Com base na estrutura aprovada pelo Decreto nº 34.586/2013, foi elaborado novo regimento 
interno para o ArPDF, tendo em vista que o último regimento aprovado na data de 2005, quando ainda 
vinculado à Secretaria de Cultura. Não obstante, o ArPDF, juntamente com o Jardim Botânico, ostenta ainda 
a condição de órgão relativamente autônomo, natureza que está definida por normativo que data de 1964 
(Lei nº 4.545/1964), anterior à Constituição de 1988. A delimitação da relativa autonomia, todavia, é 
desconhecida, acarretando o tratamento do ArPDF como os demais órgãos da Administração Direta do 
Poder Executivo do DF. Desse modo, após estudo, foi elaborado Projeto de Lei que transforma o ArPDF em 
Fundação Autárquica, com a finalidade de guarda, preservação e divulgação dos Arquivos Históricos do DF, 
além da normatização e orientação do Sistema de Arquivos do DF, ainda como órgão central. Essa nova 
natureza jurídica concilia a necessária autonomia administrativa e financeira com a missão institucional do 
ArPDF, em consonância com modelos já vigentes em outros Estados e Municípios. 

4. Arquivo digital : Restaurar, descrever e digitalizar todos os documentos. 
Foram digitalizados 400 (quatrocentos) cartazes da extinta Fundação Cultural do DF. 
Migração de suporte e produção cópias de segurança de 5 (cinco) mil imagens fotográficas 

ampliadas em papel, a organização de 2 (duas) mil imagens fotográficas em negativos e a preparação das 
fotografias para a digitalização. 

No contexto do projeto Documentos Goyaz foi incorporado ao acervo digital 30 mil documentos, 
somando aos adquiridos nos anos anteriores o quantitativo chega a 150 mil documentos digitalizados. As 
instituições localizadas fora da região Centro-Oeste perceberam no projeto Documentos Goyaz, uma forma 
de divulgar documentos poucos ou quase nunca pesquisados devido ao fato do consulente se interessar 
por temas próprios da sua região. Para os entes públicos e privados localizados em Goiás, o projeto fornece 
a estrutura para viabilizar o acesso e a preservação de acervos históricos relevantes, mas carentes de 
instrumentais e de pessoas capacitadas para um trabalho de digitalização e organização, contribui também 
para o estreitamento dos laços interinstitucionais e de profissionais entre duas das principais cidades do 
Planalto Central, Brasília e Goiânia, e promove a preocupação do ArPDF no fomento dos arquivos 
municipais goianos, principalmente os da RIDE. 

5. Implantação do SIARDF : Implantar um Sistema de Arquivos atualizado, eficiente e eficaz. 
Foram realizadas no ano de 2013, o total de 95 orientações técnicas. Além das administrações 

regionais e do próprio Arquivo Público, foram prestadas orientações técnicas para os seguintes órgãos: 
Secretaria de Estado da Criança; Secretaria de Estado do Trabalho; Sociedade de Abastecimento de 
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Brasília (em extinção); Secretaria de Estado de Cultura; Secretaria de Estado de Educação; Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico; Policia Civil; Polícia Militar; e Corregedoria-Geral do DF. Essas atividades, 
juntamente com o projeto de criação do Centro de Arquivamento Intermediário do GDF, estão colocando em 
pauta a necessidade de ampliação das competências do ArPDF e a ampliação e reestruturação do SIARDF. 

6. Formação de Professores : Formar os professores da rede pública de ensino em História do 
Distrito Federal. 

Esse objetivo depende de cooperação com a Secretaria de Estado de Educação, ainda não 
efetivada em razão das trocas de titularidade daquela Pasta. Não obstante, ainda em 2012 foram realizados 
aulas-passeio com os professores daquela rede, durante as quais foram visitados os principais pontos 
históricos do DF, no curso denominado Brasília 10 mil anos de História. Temos a meta de incluir a História 
do DF no currículo básico da rede pública de ensino do Distrito Federal, e de elaborar materiais didáticos a 
partir dos documentos do ArPDF, fomentando o acesso e a pesquisa. Para 2014, está marcada reunião com 
o Secretário de Educação a realizar-se no dia 22/1, em que o assunto será um dos principais a serem 
abordados. 

7. Casa da Memória : Descentralizar os serviços prestados pelo ArPDF em cada Administração 
Regional 

As Casas da Memória são espaços destinados em cada Região Administrativa para divulgação 
do acervo do ArPDF relacionado com a respectiva comunidade, bem como captar documentos históricos 
em posse de cidadãos e órgãos relacionados. Tal espaço também poderá ser aproveitado para encontros 
comunitários, como tem sido feito por este ArPDF por meio dos chás da memória – encontros com pioneiros 
de cada cidade, para colher depoimentos para o Programa de História Oral e descrever documentos do 
acervo do ArPDF. Em 2013 foram inauguradas as Casas da Memória do Cruzeiro e do Núcleo Bandeirante, 
estando previstas, para 2014, as Casas da Memória de Brasília e Candangolândia, de modo a completar a 
poligonal tombada. As demais deverão ser disponibilizadas em meios digitais. 

A política pública social do Governo Federal que toca diretamente a área de atuação do 
Arquivo Público do DF é a Política de Acesso à Informação, implementada por meio da Lei nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011, que regula preceitos constitucionais e estabelece os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para esse fim. A mencionada lei faz 
referência à classificação dos documentos quanto ao sigilo da informação em observância aos direitos de 
cidadania e de participação democrática no Brasil. 

Cabe observar que a Lei de Acesso à Informação somente não é suficiente para alcançar os 
resultados pretendidos no tocante à transparência na gestão pública no Brasil. Ela contribui muito para a 
melhoria da gestão da informação sigilosa, garantindo o direito de acesso sob o foco da administração 
pública cidadã. Contudo, é necessário enfrentar grandes desafios para alcançar a desejada transparência.  

Nesse sentido, conforme consta do PPA 2012-2015, a gestão pública do GDF deve passar por 
um amplo processo de aperfeiçoamento, o que exige a adoção de novos paradigmas, seja pela inovação 
em métodos e técnicas de gestão, seja pelo esforço de se consolidar a cultura da eficiência e eficácia no 
âmbito da administração pública local. O que exige, consequentemente, aprimoramento da capacitação dos 
gestores e funcionários, a fim de prepará-los para colocar em prática as teorias, as metodologias, as 
técnicas da gestão de documentos e informação, respeitando as normas e a legislação pertinentes a essa 
área. 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 

Execução Orçamentária e Financeira - 2013 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1329 - Gestão de Procedimentos Arquivísticos  24.000 5.950 5.950 5.950 
0002 - Gestão de Procedimentos Arquivísticos - SIA 24.000 5.950 5.950 5.950 
4229 - Modernização de Biblioteca  8.000 0 0 0 

Total do Programa  32.000 5.950 5.950 5.950 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
010 – Aperfeiçoar a gestão de documentos de arquivo  de modo integrado às ações que visem à 
preservação e o acesso à informação e ao patrimônio  arquivístico histórico do GDF. 

 
Indicadores 
      

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
MM/A.A. 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Tratamento técnico de documentos 
textuais 

M 200 Dezembro 
2013 

150/ 
714 

300/ 
400 

500 
 

800 
 

Arquivo Público do 
DF 

Conservação preventiva de acervos 
textuais 

M 200 Dezembro 
2013 

100/ 
714 

300/ 
400 

500 800 
 

Arquivo Público do 
DF 

Atendimento com orientações técnicas 
aos órgãos do GDF 

Unidade 
organizacion
al do GDF 

- - 20/ 62 40/95 60 96 Arquivo Público do 
DF 

 
Em 2013, as ações desse objetivo foram desenvolvidas com orientações aos órgãos e 

entidades do DF, para efetiva implementação do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, do qual o ArPDF 
é o Órgão Central (art. 7º, Lei nº 2.545/2000).  

Quanto à Gestão de Procedimentos Arquivísticos, em virtude das dificuldades com pessoal, em 
especial na área meio, não foi possível ter execução orçamentária condizente, nem com os recursos 
disponíveis, nem com as necessidades do órgão. Quanto à Modernização de Bibliotecas, pelos mesmos 
motivos, a lista de aquisição foi elaborada, porém, não foi efetivada. Ademais, no final do exercício os 
recursos foram cancelados.  

Não obstante, o ArPDF estar envolvido nas atividades de transferência dos órgãos do GDF 
para o novo Centro Administrativo. Assim, para 2014 estão previstas ações relacionadas com essa nova 
necessidade. Foram estabelecidos contatos com a UNB, para obtenção de serviços de gestão de 
documentos de arquivo. Além disso, houve continuidade às ações iniciadas em 2013, agora com reforços 
na equipe. 

Ao final, a meta é implantar o Sistema de Arquivos do Distrito Federal de forma efetiva, com a 
plena utilização dos instrumentos arquivísticos, bem como gerir serviços de guarda e acesso aos 
documentos intermediários dos órgãos transferidos ao novo Centro Administrativo.    

Em 2013, além do tratamento documental do Arquivo Histórico que já estava sendo 
desenvolvido, foram iniciados os trabalhos de organização e digitalização do Acervo do ArPDF, para o 
projeto Biblioteca Digital do Distrito Federal (BDDF), no qual configuram como parceiros a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Fundação de Apoio a Pesquisa. 

Foi iniciado o inventário e a organização do acervo de plantas arquitetônicas, cartas 
topográficas e publicações periódicas. E, também, foram incorporadas ao acervo 30 mil cópias digitais de 
documentos, no escopo do Projeto Documentos Goyaz. 

O processo de organização e digitalização do acervo audiovisual foi continuado, alcançando os 
seguintes resultados: migração de suporte e produção de cópias de segurança de 5 mil imagens de 
documentos digitalizados; organização de 2 mil imagens em negativos e preparação para digitalização, 
organização, listagem e identificação do acervo de filmes em película. 

O espaço físico para armazenamento e tratamento técnico do acervo foi ampliado do seguinte 
modo: armazenamento de anteriores 404,66 m² para atuais 528,09 m²; tratamento de meros 62,50 m² para 
atuais 362,36 m². 

Foi efetivado o contrato de estagiários graduandos dos cursos de História, Administração, 
Arquitetura dentre outros. 

A tarefa de orientação técnica recebeu uma nova configuração, sob a forma de um Curso de 
Gestão Documental, realizado para 72 servidores da Secretaria de Estado da Criança e dos conselhos 
tutelares do Distrito Federal, de modo a reforçar o aprendizado e garantir a efetiva aplicação nos ambientes 
de trabalho do conteúdo abordado. O curso iniciou em 15/08/2013 e finalizou em 22/11/2013, com carga 
horária total de 112 horas. Contemplou o seguinte conteúdo: (1) legislação arquivística e conceitos 
fundamentais sobre gestão documental; (2) diagnóstico arquivístico e projeto de gestão documental; (3) 
plano de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo das atividades-
meio do DF; (4) conceito de arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente; (5) normas e 
procedimentos para a eliminação de documentos de arquivo no GDF; (6) preservação documental; (7) 
História de Brasília e historia oral; (8) descrição arquivística; (9) atividades do ArPDF nas áreas de 
educação e cultura; (10) central de digitalização, sistema informatizado de gestão arquivística de 
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documentos - SIGAD e gestão documental aplicada ao processo eletrônico nacional; e (11) gestão 
documental aplicada à Lei de Acesso à Informação. 

O curso contou com instrutores do Arquivo Público, da Secretaria de Estado de Transparência 
e Controle, da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento e da Secretaria de Estado de Cultura. 
Os alunos realizaram também uma visita técnica ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 
como um modelo de excelência em gestão documental. Na cerimônia de encerramento os alunos 
apresentaram o Projeto de Gestão Documental da Secretaria de Estado da Criança e órgãos seccionais 
para o ano de 2015, desenvolvido durante o curso, sob a orientação do Arquivo Público. 

A orientação técnica prestada pelo ArPDF priorizou a classificação e a avaliação documental, 
bem como a constituição da Comissão Setorial de Avaliação Documental e de grupos de trabalho no âmbito 
da Secretaria de Estado da Criança e suas unidades seccionais. 

Em 12/08/2013, foram ministradas as aulas inaugurais do Curso de Gestão Documental 
Aplicada para as 2 turmas formadas para a Secretaria de Estado de Educação, na Escola de 
Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação – EAPE. No entanto, após a constatação de que o público-
alvo do curso não era constituído por servidores comprometidos com atividades de gestão documental, o 
ArPDF solicitou a suspensão do mesmo. 

No âmbito interno do ArPDF, são prestadas continuamente orientações técnicas às unidades 
administrativas para o tratamento documental na origem, a classificação e a avaliação documental e a 
devida utilização do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. 
 
PROGRAMA: 

6219 – CULTURA 

 

OBJETIVO GERAL  

Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimen to do Distrito Federal de forma a promover a 
cultura como direito da cidadania, instrumento de i ntegração social e fator econômico relevante na 
sociedade do conhecimento, por meio de ações de inc entivo a leitura, a preservação do patrimônio 
cultural e a promoções de atividades culturais. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

004 – Pesquisar e divulgar a documentação de caráte r histórico relacionada com o Distrito Federal.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2463 - Divulgação da História do Distrito Federal e Ride  82.000 15.310 15.310 15.310 
0002 - Divulgação da História do Distrito Federal e Ride--DF 
entorno 82.000 15.310 15.310 15.310 
2465 - Preservação da Memória documental do D F e Ride 23.000 9.988 9.988 9.988 
0008 - Preservação da Memória documental do DF e Ride--DF 
entorno 23.000 9.988 9.988 9.988 
2467 - Pesquisa  Sobre A História do Distrito Federal e Ride  25.000 0 0 0 

Total do Programa  130.000 25.298 25.298 25.298 

 
Indicadores 
       

Denominação do Indicador  
Unidade 

de Medida  
Índice mais 

Recente  
Apurado em 

MM/A.A. 
Desejado / Alcançado Fonte da 

Informação 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Temas Pesquisados Unidade - - - 16 15 16 ArPDF (obj. Esp 4) 

Entrevistas Realizadas Unidade - - - 30 40 50 ArPDF 

Tratamento Técnico de Entrevista Unidade - - - 30 50 60 ArPDF 

Exposições Realizadas Unidade - - - 16 10 10 ArPDF 

Materiais Audiovisuais Produzidos  Unidade - - - 3 6 6 ArPDF 

Materiais Impressos Produzidos  Unidade - - - - 4 4 ArPDF 

Ações Educativas Unidade - - - 10 100 100 ArPDF 

Casas da Memória Instaladas Unidade    1 2 12 ArPDF 
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2. Outras Realizações  
 

PROGRAMA  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  50.000 400 399 399 
2528 - Modernização de Sistema de Informação-Arquivo 
Público do Distrito Federal- SIA 50.000 400 399 399 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de 
Tecnologia da Informação 15.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  2.972.220 3.019.952 3.003.539 3.003.539 
8738 - Administração de Pessoal--Distrito Federal 2.972.220 3.019.952 3.003.539 3.003.539 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  150.000 170.155 155.057 155.057 
9665 - Concessão de Benefícios a Servidores- Arquivo 
Público do Distrito Federal- SIA 150.000 170.155 155.057 155.057 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos 
Gerais 211.293 124.761 118.509 110.416 
9741 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -
Arquivo Público do Distrito Federal- SIA 211.293 124.761 118.509 110.416 

Total do Programa  3.398.513 3.315.268 3.277.504 3.269.411 
 

PROGRAMA: 

6222 – REINTEGRA CIDADÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 – Reintegra Cidadão do Distrito Federal  8.000 0 0 0 
Total do Programa  8.000 0 0 0 

3. Informações Complementares 

O ArPDF tem colaborado, sob a coordenação da Casa Civil, com a definição de requisitos para 
o projeto do Processo Eletrônico Nacional que utilizará o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, em 
razão do convênio firmado entre o GDF e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Está em fase 
de preparação a atuação do Arquivo Público nesse projeto-piloto e o planejamento da orientação técnica 
para a expansão desse software para todos os órgãos e entidades da administração pública do Distrito 
Federal. 

O Arquivo Público conquistou a inclusão oficial de seus representantes nos comitês do 
Processo Eletrônico Nacional, bem como a oportunidade de atuar como projeto-piloto no âmbito do Distrito 
Federal. Trata-se do convênio firmado entre o Distrito Federal, por intermédio da Casa Civil, com a União, 
por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a implantação de um sistema de 
processos administrativos eletrônicos. Esse acordo foi publicado no Diário Oficial da União nº 116, de 
19/06/2013, e possui também como partícipes a Comissão de Valores Mobiliários- CVM e a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. 

Foi firmado também convênio com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a cessão do 
software selecionado para esse projeto, o Serviço Eletrônico de Informação – SEI. Representará também o 
Distrito Federal, como projeto-piloto, o Corpo de Bombeiros Militar do DF. 

Ressalta-se que o Arquivo Público deixou de participar de 2 desses encontros, realizados em 
outros estados da federação, em razão de indisponibilidade orçamentária.  

Por meio de diversas videoconferências e de reuniões presenciais, os arquivistas e 
colaboradores elaboraram também a listagem dos processos de trabalho das atividades-meio, baseada na 
Resolução nº14 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, a qual é um requisito para o sistema e será 
utilizada por todos os órgãos como modelo-padrão. 

Tendo em vista a mudança de órgãos do GDF para o Novo Centro Administrativo, o Arquivo 
Público do DF orientou o tratamento emergencial da documentação que deverá ser mantida nos arquivos 
correntes e intermediários desses órgãos. Nesse sentido, está contribuindo na elaboração de um Plano de 
Ações Conjuntas, em parceria com a Sub-Secretaria de Gestão do Centro Administrativo - SUCAD, da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, para a promoção da gestão documental, a captação 
de pessoal, de recursos materiais e orçamentários, a modernização da legislação arquivística e a 
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automação do gerenciamento arquivístico de documentos. Esse Plano visa a viabilização técnico-político-
orçamentária dos seguintes projetos como novas competências do Arquivo Público: 

 
I. criação de um centro de arquivamento intermediário do Centro Administrativo; 
II. criação de um protocolo único do Centro Administrativo, criação do serviço de reprografia 

centralizada; 
III. elaboração dos planos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação das 

atividades-fim dos órgãos do Centro Administrativo; 
IV. orientação dos servidores do Centro Administrativo para a devida gestão documental; 
V. implantação de um sistema informatizado para o gerenciamento arquivístico de documentos 

avulsos; e 
VI. implantação de projetos-piloto do Processo Eletrônico Nacional no Centro Administrativo.  

 
Ressalta-se, também, o planejamento junto à Subsecretaria de Gestão do Centro 

Administrativo, da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, da criação de um Centro de 
Arquivamento Intermediário, como competência do Arquivo Público, para a guarda e gestão dos arquivos 
dessa fase dos órgãos que serão transferidos para o Centro Administrativo do Distrito Federal. Para tanto, o 
Arquivo Público tem prestado orientação técnica para o tratamento dos arquivos correntes desses órgãos, 
para o planejamento da gestão documental no Centro de Arquivamento Intermediário e para a proposição 
de atos normativos sobre gestão documental. 

Com vistas à elaboração dos instrumentos de classificação e de destinação de documentos de 
arquivo das atividades-fim, o Arquivo Público está propondo convênio ou contrato entre o Governo do 
Distrito Federal e a Universidade de Brasília – UnB, para a contratação de bolsistas ou instrutores que 
auxiliem as comissões setoriais de avaliação documental dos órgãos e entidades nessa tarefa. 

O ArPDF promoveu a reconstituição da Comissão Central de Arquivos – CCA, publicada no 
DODF nº 86, de 26/04/2013, representada pelo Arquivo Público, Casa Civil, Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento e Secretaria de Estado de Administração Pública. A Coordenadora de Gestão 
Documental presidiu as reuniões para a análise dos processos submetidos pelos órgãos e entidades da 
administração pública do DF, especialmente referentes a solicitações de aprovação de listagens de 
eliminação documental. Foram realizadas 6 reuniões, com a aprovação de 2 listagens de eliminação: 
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, processo nº 098.003.695/2011; e da Procuradoria-Geral 
do Distrito Federal, processo nº 020.004.009/2012. 

Com o objetivo de promover a gestão documental no âmbito interno do Arquivo Público, em 
25/02/2013, foi realizado para os servidores do Arquivo Público, o Seminário Interno Tópicos Gerais sobre 
Gestão Documental. Em seguida, foram realizadas orientações técnicas às unidades de trabalho para: a 
classificação documental na origem, o uso do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e 
Destinação das Atividades-Meio do Distrito Federal, o devido uso do Sistema Integrado de Controle de 
Processos – SICOP, dentre outras práticas de gestão documental.  

O ArPDF promoveu também a reconstituição da Comissão Setorial de Avaliação Documental 
publicada no Diário Oficial do DF nº70, de 05/04/2013. Além disso foi realizado o inventário dos processos 
do Arquivo Intermediário do Arquivo Público, por meio da regularização da localização desses processos no 
SICOP. Esse trabalho possui grande representatividade para a gestão documental interna, pois garante a 
eficiência e eficácia na recuperação de processos arquivados. Atualmente estão sendo padronizados os 
espelhos das caixas com documentos avulsos, identificando as caixas sem tratamento documental e 
identificando os documentos de arquivo que estão na biblioteca do Arquivo Público. Foi iniciada também 
junto às unidades de trabalho a orientação para o inventário dos processos localizados nos arquivos 
correntes. 

Tendo em vista a necessidade de espaço físico, para a alocação dos equipamentos e de 
serviço do Projeto Biblioteca Digital, iniciou-se em 08/11/2013 a mudança de setores do ArPDF, para a nova 
sede do Arquivo Público, situada no Setor de Garagens e Oficinas Norte – SGON, quadra 5, lote 23, 
Brasília/DF. 

Para a atualização profissional, servidores  do ArPDF participaram do I Simpósio Nacional 
sobre Gestão, Preservação e Acesso aos Documentos Arquivísticos, realizado no Rio de Janeiro, de 09 a 
12 de abril de 2013, e do 5º Encontro de Bases de Dados sobre Informações Arquivísticas, realizado no Rio 
de Janeiro, de 04 a 06 de junho de 2013. Também houve a participação de servidores da área 
administrativa em curso de GFIP. 

Com a criação de um protocolo de Atendimento mediante a definição das Normas de Acesso 
ao Acervo, o atendimento aos pesquisadores tornou-se mais rápido e com regras definidas. Desta forma 
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ficou mais fácil e ágil atender aos pedidos diminuindo o tempo de entrega do material solicitado como fotos, 
plantas, mapas, consulta a processos e outros. 

Os servidores que trabalham no Atendimento ao Cidadão puderam neste ano ampliar o 
conhecimento sobre o acervo que compõe o ArPDF, sendo possível acessar e trabalhar diretamente com o 
acervo, ou seja se informar, tendo ciência da organização dos documentos e das orientações de acesso e 
uso da parte documental e desta forma realizar a busca de materiais como processos, plantas, mapas e 
outros o que facilita atender aos pesquisadores e as suas solicitações de pesquisa. 

A melhora do espaço físico da sala de Atendimento possibilitou o acesso ao terminal de 
consulta com as imagens digitalizadas e documentos além de espaço para a pesquisa em processos e 
plantas conforme o protocolo de atendimento, sem interferir no funcionamento dos demais setores do 
ArPDF. 

O Setor de Atendimento ao Cidadão participou, neste ano de 2013, do treinamento dos 
servidores das Administrações do Cruzeiro e Núcleo Bandeirante que estão trabalhando nas Casas da 
Memória destas respectivas cidades. O Atendimento esteve presente também na caravana do “GDF Junto 
Com Você” ajudando na coleta de dados e informações sobre as cidades visitadas e recebendo as pessoas 
que visitaram o stand do ArPDF. 

Uma das expectativas do Atendimento ao Cidadão é ter um terminal de consulta com 
atualizações, sempre que possível, como novas imagens digitalizadas, processos, documentos, revistas, 
plantas e outros materiais que possam estar disponíveis aos usuários do Arquivo Público do DF e que 
possam abranger o Distrito Federal como um todo, em sua história e desenvolvimento e desta maneira 
poder atender uma demanda cada vez maior de pesquisadores. 

 
Pesquisas Realizadas no ArPDF 

Mês Assuntos e documentos mais pesquisados Qtde. 

Janeiro Imagens de Brasília e da sua Construção; Documentos Goyaz. Os documentos mais pesquisados foram 
as imagens digitalizadas. 

33 

Fevereiro Imagens de Brasília e da sua Construção: Catetinho. Os documentos mais pesquisados foram as 
imagens digitalizadas. 

23 

Março Imagens de Brasília; Fundo SSP; Cidades satélites; Rodoviária do Plano Piloto. Os documentos mais 
pesquisados foram as imagens e plantas digitalizadas e  outras do acervo da Gerência  Textual. 

43 

Abril Imagens de Brasília ,da sua Construção e inauguração; Documentos Goyaz.; Pioneiros: Missa Campal 
Os documentos mais pesquisados foram as imagens digitalizadas. 

49 

Maio Brasília e seus monumentos; Congresso Nacional; Rodoviária do Plano Piloto; Ministérios; Palácios 
Alvorada e do Planalto;Catedral; Cine Brasília; Catetinho;Teatro Nacional; Bumba-meu-Boi de Seu 
Teodoro;  Documentos Goyaz; Projeto do Plano Piloto. Os documentos mais pesquisados foram as 
imagens e plantas digitalizadas e outras do acervo da Gerência Textual. 

80 

Junho Imagens de Brasília e da sua Construção; Cartas para 2010; Documentos Goyaz. Os documentos mais 
pesquisados foram as imagens e plantas digitalizadas e outras do acervo da Gerência  Textual. 

34 

Julho Imagens de Brasília;  Revista Brasília;  Mapas de Brasília ( topografia ); Documentos da SSP; 
Documentos Goyaz. Os documentos mais pesquisados foram as imagens digitalizadas, plantas e 
Mapas Fotogramétricos digitalizados e outros  do acervo da Gerência  Textual. 

35 

Agosto Imagens de Brasília; Salas de Cinema extintas do DF; Regiões Adiministrativas; Estádio Mané 
Garrincha. Os documentos mais pesquisados foram as imagens digitalizadas. 

40 

Setembro Imagens de Brasília; Vila Planalto; Documentos Goyaz; Salas de Cinema do DF; Vila Telebrasília; 
Palácios do Planalto,Alvorada, Justiça, Buriti; Congresso Nacional; Itamaraty; Teatro Nacional; Catedral; 
Memorial JK; CE Elefante Branco; Cinejornais; Depoimentos da Construção de Brasília Os documentos 
mais pesquisados foram as imagens digitalizadas, depoimentos orais – textual, filmes e plantas 
digitalizadas e outras do acervo da Gerência Textual. 

61 

Outubro Imagens de Brasília; Documentos Goyaz; Granja do torto; Hotel Nacional; Catedral; Cine Brasília; TSE; 
Palácio da Alvorada; Hospital de Base; Praça dos Cristais; Itamaraty; Parque da Cidade; Catetinho; 
Torre de TV. Os documentos mais pesquisados foram as imagens e plantas digitalizadas e outras do 
acervo da Gerência  Textual. 

62 

Novembro Imagens de Brasília ; Oscar Niemeyer; Praças de Brasília; Personalidades da construção de Brasília;  
Rodoviária do Plano Piloto; TSE; Regiões Administrativas; Teatro Nacional; Cartazes da Fundação 
Cultural; Casa do Cantador; Documentos Goyaz; Revista Brasília. Os documentos mais pesquisados 
foram cartazes da Fundação Cultural,  as imagens e plantas digitalizadas e outras do acervo da 
Gerência  Textual. 

36 

Dezembro Imagens da construção e inauguração de Brasília; Planetário; Casa do Cantador; Documentos Goyaz; 
Tempo de serviço. Os documentos mais pesquisados foram as imagens digitalizadas. 

13 

Total  509 
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4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O ArPDF, em sua origem teve seu quadro de pessoal preenchido por servidores da então 
Secretaria de Educação e Cultura, o que determinou uma atuação mais voltada ao aspecto Histórico e 
Cultural, em detrimento da Gestão Documental e atividades administrativas. 

Desde 2011 tem-se dado ênfase à necessidade de equilíbrio entre essas áreas. Para tanto, 
fortaleceu-se a estrutura das áreas administrativas voltadas às atividades-meio e gestão documental, sem 
negligenciar a área de arquivo histórico e de atividades culturais. 

Todavia, apesar das melhorias na estrutura, a falta de servidores no órgão ainda tem sido um 
grande entrave à Administração. Isso porque a grande parte dos setores possuem apenas o respectivo 
chefe, ou seja, a lotação dos setores se limita ao próprio titular. Não há apoio administrativo e, em especial 
na Coordenação de Administração Geral, tarefas simples e corriqueiras relacionadas ao cotidiano 
administrativo (em especial quanto às rotinas de gestão contábil, financeira, patrimônio e materiais) se 
tornam extremamente difíceis, pela falta de pessoas para alimentar sistemas e fornecer informações aos 
órgãos do complexo administrativo do GDF. 

Cabe relembrar que o Arquivo Público do Distrito Federal completará 30 anos em 2015. Para a 
sua consolidação, enquanto Órgão Central do Sistema de Arquivos do DF, os principais desafios estão 
sendo enfrentados da seguinte forma: 

I. a contratação de uma equipe especializada para o seu quadro de pessoal permanente, por 
meio de concurso; 

II. a construção da sede definitiva, com instalações técnicas adequadas para todos os setores 
técnicos e administrativos; 

III. a identificação, descrição, digitalização e indexação de todo acervo já recolhido pelo Arquivo; 
IV. a efetiva instalação do SIARDF Sistema de Arquivo do Distrito Federal em todas as unidades 

do GDF. 

 
 



Relatório Anual de Atividades – RA I Brassília – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
62 

 

3.02. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA – RA I – U O: 09.103 
A Administração Regional de Brasília, criada pela Lei nº 408, de 13/01/1993, vinculada à é 

vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do Decreto nº 33.583, de 16 de março 
de 2012. 

A Administração tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da 
Região Administrativa de Brasília, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua 
área de atuação. 

Força de Trabalho 

Servidores 
At ividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 02 06 02 08 18 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 82 - 55 - 137 
Requisitados Órgãos do GDF 02 05 03 03 13 

Outros 
Estagiários - 14 - 18 32 
Terceirizados (FUNAP) - 30 - 21 51 

Subtotal (Força de Trabalho)  86 55 60 50 251 
Cedidos para outros órgãos - 03 - 01 04 

Total Geral  86 58 60 51 255 

 
Os serviços primordiais prestados pela Administração Regional envolvem o atendimento direto 

à Comunidade de Brasília, conforme competência definida por norma legal, sendo esses serviços 
executados por diversos setores como a Diretoria de Desenvolvimento Econômico – DIDEC, Diretoria de 
Urbanismo e Projetos – DIRURP, Diretoria de Obras e Licenciamento – DIOLIC, e Diretoria de Serviços – 
DISERV, Diretoria do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek – DPCDSK, Ouvidoria, Assessoria de 
Atendimento a Comunidade – ASACOM, Assessoria de Planejamento e Ordenamento Territorial – ASPOT, 
Junta Regional do Serviço Militar e Diretoria Social – DIRSO, dentre outros setores responsáveis pelo 
atendimento á população. Estrutura insuficiente de servidores, especialmente nas áreas técnicas, que não 
atendem as especificidades de Brasília como área tombada, como capital federal e como centro de uma 
região metropolitana que sofre o impacto diário de mais de um milhão de pessoas sobre seus equipamentos 
urbanos. O organograma da RA-I revela-se minimalista na alocação de servidores da área técnica, tais 
como: arquitetos, engenheiros civis, agrimensores, topógrafos, advogados, administradores, técnicos 
administrativos e técnicos em edificações e informática. Primordialmente, as dificuldades ficam por conta da 
escassez de recursos humanos, qualificação dos servidores e alta rotatividade provocada pelos melhores 
salários da área técnica no setor privado.  

1. Realizações  

PROGRAMA GESTÃO:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 
Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  1.000  1.000 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  6.113.085 5.962.235 5.956.210 5.956.210 
8806 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Plano 
Piloto 6.113.085 5.962.235 5.956.210 5.956.210 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  892.00 0 817.300 809.308 809.308 
9626 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração 
Regional- Plano Piloto 892.000 817.300 809.308 809.308 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s  3.945.281 4.690.323 4.690.281 3.658.259 
9705 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- 
Administração Regional- Plano Piloto 3.945.281 4.690.281 4.690.281 3.658.259 

Total do Programa 10.951.366  11.469.858 11.455.800 10.423.778 

 
Os recursos destinados á administração de pessoal aos 168 servidores da Administração 

Regional de Brasília foram utilizados de modo satisfatório para o pagamento da folha de janeiro á dezembro 
de 2013, os servidores empenharam em zelar pela ética e transparência das atribuições sob nossa 
competência, e aprimorar a qualidade do atendimento ao público, que é a atividade fim desta Administração 
Regional. 
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órgão mantido com os serviços de locação de imóveis e prestação de serviços gerais e 
pagamento de consumo de água e esgoto, energia elétrica, serviços postais e telegráficos, materiais de 
consumo, expediente, bem como à aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a 
melhoria dos serviços administrativos. Durante o exercício de 2013, esta Unidade adotou medidas 
administrativas e operacionais, objetivando a diminuição dos gastos de energia, água e papel, buscando a 
melhoria contínua na qualidade das soluções administrativas. 
 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 
Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

7112 - Construção de Ginásio de Esportes  400.000 400.000 0 0 
Total do Programa 400.000 400.000 0 0 

Não houve execução neste Programa, portanto o crédito orçamentário foi cancelado. 
 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 
Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
1110 - execução de Obras de Urbanização  180.000 0 0 0 
3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques  100.000 0 0 0 
4092 - Manutenção  de Praças Públicas e Parques  1.600.000 321.304 321.302 311.363 
0002 - Manutenção de Praças Públicas e Parques-Administração 
Regional- Plano Piloto 900.000 103.686 103.685 102.131 
0004 - Manutenção de Praças Públicas e Parques-Manutenção do 
Parque Sarah Kubitschec- Plano Piloto 200.000 217.618 217.617 209.232 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  400.000 4.940 4.940 4.940 
9138 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- 
Administração Regional- Plano Piloto 400.000 4.940 4.940 4.940 

Total do Programa  2.280.000 326.244 326.242 316.303 

 
No subtítulo de Manutenção de Praças Públicas e Parques Administração Regional do Plano 

Piloto, parque de Brasília, o recurso foi utilizado na manutenção do Parque da Cidade Sarah Kubistcheck  
mantido com serviços de luz e água. 

No subtítuo de Manutenção de Praças Públicas e Parques  Manutenção do o Parque Sarah 
Kubitschec Plano Piloto, recurso utilizado também para a manutenção do Parque da Cidade Dona Sarah 
Kubistchek, com a aquisição de material de construção.   

Foram realizados serviços de limpeza e manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas de 
Brasília fazendo um governo cada vez mais eficiente no que tange a trazer respostas rápidas para a solução 
dos simples problemas da comunidade de Brasília. Dentre as ações realizadas com esses equipamentos 
cabe ressaltar a revitalização de dez parquinhos e pequenas revitalizações em: praças, quadras 
poliesportivas, alambrados, parquinhos e logradouros públicos. 

 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6209 – ENERGIA 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação 
Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

1763 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública  100.000 135.105 135.104 0 
9501 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública- Administração 
Regional- Plano Piloto 100.000 95.105 95.104 0 
9524 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Implantação de 
Sistema de Iluminação Pública no estacionamento da Sgas 609 em 
Frente Ao Iesb- Plano Piloto 0 40.000 40.000 0 
1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública  200.000 200.000 200.000 0 
5790 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública-Ampliação dos 
Pontos de Iluminação Pública Administração de Brasília- Plano Piloto 200.000 200.000 200.000 0 

Total do  Programa  300.000 335.105 335.104 0 



 

Encontra-se em execução
pública em diversos pontos da cidade.
Iluminação pública e implantação de 
frente ao IESB do Plano Piloto. 

Está sendo realizada também, a completa iluminação de todos os 15 estacionamentos do 
Parque da Cidade.  

Estas obras citadas acima, tiveram seus orçamentos empenha
sua execução no início de 2014 e serão liquidadas em restos a pagar 2013. Portanto, não farão uso do 
orçaçmento de 2014 para a execução das mesmas.

 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6219 – CULTURA 
Execução Orçamentária e Financeira 

Ação /Subtítulo
3678 - Realização de Eventos  
2716 - Realização de Eventos-Aniversário d
2722 - Realização de Eventos-Culturais Administração Regional
Piloto 
4090 - Apoio a Eventos  

Total d o Programa

 
Foi realizado o evento que contou com a entrega de medalhas, shows e coffe

presença de 2.000 pessoas no Parque da Cidade
 Realizado também o evento 

programação de Aniversário de Brasília
que vivem na capital e muito contribuíram
dos seus 53 anos de história. Nessa
Candango 2013, 53 personalidades
abaixo 
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se em execução, a revitalização e implantação de novos pontos de iluminação 
em diversos pontos da cidade. Assim, também está em execução a 

mplantação de sistema de iluminação pública no estacionamento da SGAS 609 em 

realizada também, a completa iluminação de todos os 15 estacionamentos do 

Estas obras citadas acima, tiveram seus orçamentos empenhados no exercício de 2013, terão 
sua execução no início de 2014 e serão liquidadas em restos a pagar 2013. Portanto, não farão uso do 

para a execução das mesmas. 

Execução Orçamentária e Financeira  
/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  

198.691 14.002 
Aniversário da Cidade- Plano Piloto 50.000 7.900 

Administração Regional- Plano 
50.000 5.411 

100.000 0 
o Programa  298.691 14.002 

realizado o evento que contou com a entrega de medalhas, shows e coffe
arque da Cidade. 
o evento “Mérito Cidadão Candango 2013”. A premiação

Brasília e é uma forma de homenagear os pioneiros
contribuíram e contribuem para a construção de uma Brasília

Nessa segunda edição foram agraciadas, com a medalha
personalidades uma para cada ano de história de nossa cidade,
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a revitalização e implantação de novos pontos de iluminação 
a ampliação da rede de 

stacionamento da SGAS 609 em 

realizada também, a completa iluminação de todos os 15 estacionamentos do 

dos no exercício de 2013, terão 
sua execução no início de 2014 e serão liquidadas em restos a pagar 2013. Portanto, não farão uso do 

 Empenhado Liquidado 
 13.310 11.904 
 7.900 7.900 

 5.410 4.004 
 0 0 
 13.310 11.904 

realizado o evento que contou com a entrega de medalhas, shows e coffe break com a 

premiação faz parte da 
pioneiros de Brasília e cidadãos 

Brasília melhor ao longo 
medalha Mérito Cidadão 

cidade, conforme imagem 
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Outros eventos também foram realizado como:  apoio  ao “Encontro Nacional de Prefeitos 
2013”, 10.000 pessoas; campeonatos esportivos realizados nas quadras e nas vilas da cidade; e o apoio 
concedido a Festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima da igrejinha realizado pela RA-I sem gasto 
financeiro. 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

2426 - Reintegra Cidadão  410.000 594.000 594.000 591.082 
8439 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Plano Piloto 410.000 594.000 594.000 591.082 

 

Em atendimento às reivindicações da comunidade, a Administração de Brasília promoveu um 
conjunto diversificado de ações de recuperação e manutenção da cidade, que contou com a colaboração 
dos sentenciados assistidos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP. 

Cabe ressaltar, dentre estas ações: pequenos reparos nas calçadas, pintura de meio-fios, 
construção de pequenas rampas de acessibilidade; construção de púlpito para inauguração de obras, 
operação de limpeza no lago Paranoá, operação cidade limpa, poda de árvores, montagem e desmontagem 
de tendas.E também, serviços prestados na área administrativa em diversos setores de nossa RA-I  

A RA I procura valorizar as pessoas que cometeram erros no passado, mas estão pagando e 
prestando serviços comunitários para poderem retornar em breve à sua vida normal com a sua pena e o 
dever cumpridos.   

2. Outras Realizações  

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ NOVACAP NOVACAP NOVACAP 
Confecção de quebra molas Unid. NOVACAP NOVACAP NOVACAP 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 489 185 189 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 12 71 57 
Recuperação de calçadas m² 1.710 1.600 4.053 
Reforma de equipamentos públicos Unid. 45 69 71 
Transporte de material apreendido Viag. 12 46 74 
Capina, varrição e rastelagem m² 620 7.930 9.840 
Remoção de entulhos m³ 4.215 6.110 7.480 
Reposição de meios-fios Unid. 684 54 494 
Serviços de terraplanagem m² 1.500 13.300 6.580 
Roçagem manual m² 700 2.300 2.700 
Serviços de roçagem mecânica m² NOVACAP NOVACAP NOVACAP 

 
Entre as iniciativas de manutenção e recuperação da cidade, cabe ressaltar a cooperação da 

Administração com a Agência de Fiscalização - AGEFIS com a finalidade de recolher faixas e painéis 
eletrônicos e multar as pessoas físicas e jurídicas que fixam faixas ilegalmente na cidade.  

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 03 - 02 
Habitação, CEB, CAESB 10 120 08 
CDS/ Na hora - - 07 
SINE/ APEC/ CRAS 05 01 03 
Outros (Escolas, creches, etc) 02 05 02 

Trabalho com Grupos 
Gestantes - - 01 
Idosos 03 05 05 
Remoções - - 01 

Outras Atividades de Visitas a pessoas carentes - - 03 
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Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 
Desenvolvimento Social Visitas a entidades assistenciais 03 - 04 

Entrega de cestas básicas - - 02 
Reuniões com outros órgãos 22 12 17 
Outros - 16 09 

 
A Promoção e Assistência Social não são áreas estritamente da Administração Regional de 

Brasília, que é muito procurada para solucionar problemas dessa natureza. 
 Nesse sentido durante o ano de 2013 a Administração de Brasília promoveu reuniões de 

trabalho junto a SEDEST – Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, para tratar do 
atendimento à população em situação vulnerável que se encontra no perímetro de nossa Administração 
Regional. 

Foi realizado pela RA I o Início da regularização fundiária com o recolhimento de 
documentação e montagens de processos, para a regularização das vilas Planalto e Telebrasília. 

Realizou também, ações conjuntas com a Secretaria de Segurança Pública e a SEDEST no em 
diversos locais de Brasília tais como: Setor Comercial Sul, Setor de Diversões Sul e Setor Comercial Norte, 
no combate a pobreza e uso de drogas.  

Houve inclusive, ações de apoio, limpeza e retirada de invasões nas proximidades do Senado 
Federal,  HRAN – Hospital Regional da Asa norte e UNB – Universidade de Brasília,  que contaram com o 
apoio do SLU – Serviço de Limpeza Urbana, Policia Civil e SEDEST.  

Em relação aos setores mais sensíveis da RA-I, a Administração de Brasília recuperou quatro 
praças na Vila Planalto. 

Ações Culturais  

Educação e Cultura 
Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema - 01 01 - 300 400 
Teatro 03 03 05 3.300 3.000 490 
Música 17 22 59 107.500 150.000 319.000 
Dança - - 03 - - 760 
Artes Plásticas - 03 01 - 1.000 600 
Literatura 02 01 03 800 3.00 140 
Eventos culturais - 14 42 - 40.000 66.560 
Outros eventos - 20 40 - 70.000 120.455 

Esporte e Lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 10 08 07 6.100 1.270 6.800 
Eventos esportivos 11 31 60 4.230 8.610 17.560 
Outros - 15 17 - 9.000 21.500 

 
O contingenciamento orçamentário, assim como o reduzido número de pessoal nas Gerências 

de Esporte, Lazer e de Cultura e Educação, foi superado pela atuação em parcerias com outros órgãos do 
GDF e sociedade civil organizada,  realizando com sucesso, as atividades desenvolvidas.  

Cabe destacar a volta do carnaval para Brasília, que em quatro dias de festas contou com a 
presença de 120 mil pessoas. 

 O Aniversário de Brasília, com atividades de Música, dança e esporte, tendo como ponto alto o 
campeonato de Dominó, que contribuiu para que a comunidade se aproprie dessa modalidade de esporte.  

A Festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade e o Aniversário do Parque da Cidade com 
inúmeras atrações de cultura e lazer, também marcou eventos importantes na cidade. 
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 

Setor  
Alvará de Funcionamento 

Provisório Definitivo Total 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial  - - - 1.803 3.723 3.569 1.803 3.723 3.569 
Industrial - - - 11 - - 11 -  
Outros (Eventual) 542 429 414 - - - 554 429 414 

Total Expedido 542 429 414 1.814 3.723 3515 2.417 4 .152 3.983 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 34 23 34 60.148,22 70.639,65 67.932,43 
Habitação Coletiva 15 2 10 157.689,35 28.307,23 175.468,33 
Industrial 3 4 02 340,65 65.758,32 36.596,89 
Comercial 42 8 14 470.840,93 71.563,51 65.902,88 
Institucional Público 18 27 16 496.557,08 341.936,19 287.460,51 
Institucional Privado 2 2 14 7.490,42 8.096,13 219.194,15 

Total Expedido 114 66 90 1.193.066,65  586.301,03 852.556,19 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva 8 18 29 21.726,30 88.481,04 313.371,96 
Industrial 1 4 02 38.380,61 46.964,70 1.750,81 
Comercial 28 22 12 130.946,56 152.058,77 99.439,51 
Institucional Público 5 10 03 105.593,03 250.454,59 41.878,15 
Institucional Privado 7 2 07 121.699,58 7.960,36 96.806,71 

Total Expedido 40 56 53 418.346,08  545.919,16 553.247,16 

Topografia 
Especificação Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 

Habitanção Unifamiliar 2012 - 30 

2013 - 18 

Outras 
2012 - 35 

2013 - 63 

Cota de Soleira Levantamento de Definições 

2011 - 82 

2012 - 169 

2013 - 152 

Elaboração de Croquis de Cadastro 

2011 - 11 

2012 - 32 

2013 - 19 

Levantamento para Carta de Habite-se 

2011 - 70 

2012 - 73 

2013 - 56 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 
Quant. Área (m²) Quant. Área (m²) Quant. Área (m²) Quant. Área (m²) 

Restrito 
Residencial 

Unifamiliar 27 18.181,52 17 2.176,7 04 273,44 48 20.631,66 

Habitação 
Coletiva 

42 410.408,52 06 18.422,01 01 77,91 49 429.908,44 

Comercial 62 493.544,55 150 72.908,84 08 203.172,12 220 769.624,87 
Institucional 10 202.144,44 10 76.178,43 06 73.129,62 26 315.452,49 

Misto 
Residencial/Comercial 01 31.679,74 - - - - 01 31.679,74 
Outros 01 358,50 02 998,24 - - 03 1.356,74 
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Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes 

Localização 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Livres 01 01 01 24 19 20 AES 703/704 Asa Sul 

Feiras Permanentes - 01 01 - 611 611 
Área Especial Torre De Tv 

Sdc Eixo Monumental 
Norte/Sul 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras 24 02 0 
Fiscalização de Feiras 24 350 220 
Documentação Expedida Processos Protocolados 76 401 202 

Bancas de Jornais e Revistas 
Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 65 64 68 
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 104 125 125 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 3.275 3.292 2.467 
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 3.275 2.453 2.248 
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 1.364 881 803 
1ª Via CI-Certificado de Incorporação 25 21 13 
2ª Via CI-Certificado de Incorporação 01 04 04 
Atestado de desobrigação 54 - - 
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 05 - 05 
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar - 165 423 
Transferência de domicílio 1.204 900 500 
Averbações de certificado de alistamento 3.275 3.292 2.467 
Outros (2ª via CAM e atestados) 186 558 200 

3.  Informações complementares 

É importante destacar as ações abaixo, que foram realizadas pela Administração Regional de 
Brasília sem nenhum custo aos cofres do Governo do Distrito Federal. 

Escola de Gestão Comunitária 

Desenvolveu-se o Projeto Escola de Gestão Comunitária que é uma iniciativa com o objetivo de 
desenvolver e apoiar lideranças comunitárias, oferecendo cursos, palestras e encontros que possam 
contribuir com o trabalho realizado por síndicos, prefeitos e membros de associações de moradores, 
porteiros e zeladores. 

A troca de conhecimentos é a melhor forma de aproximar o governo dos moradores de Brasília, 
diagnosticando os problemas, alcançando as soluções e construindo uma gestão mais democrática na 
nossa cidade. Durante o ano de 2013 foram formados cerca de 450 síndicos, no curso de formação para 
síndicos, 600 porteiros no curso de formação para porteiros e 400 zeladores, no curso de formação para 
zeladores. Os cursos citados receberam nota excelente quanto á qualidade dos temas e aulas pelos alunos. 



 

Imagens das turmas dos cursos da Escola de Gestão Comunitária 2013.
 
Diálogos com a Juventude 

 
Programa que visa a realiza

em Brasília, melhorar a prestação de
juventude de Brasília. 

 

Imagem do Diálogos com a Juventude de 2013. 
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Imagens das turmas dos cursos da Escola de Gestão Comunitária 2013. 

realização de encontros para discutir  políticas 
de serviços para todos e aumentar o relacionamento
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 publicas para juventude 
relacionamento governo e grupos da 

 



 

 
Acessibilidade 

 
O projeto de revitalização do 

deficiente físico, consiga ir da W3 Sul à Galeria dos Estados (pontos extremos do SCS) sem precisar 
desviar de nenhum obstáculo. Em diversos
de cadeiras de rodas. Somente de janeiro para cá, três rampas foram construídas entre as quadras 1 e 6, 
substituindo escadarias. 

A execução dessas melhorias em um dos lugares mais importantes e movimentados da capital 
do país não tem prazo para terminar, pois são feitas de acordo com a dinâmica e as necessidades da 
região, este projeto está sendo execu
recursos da Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagens da rampa de acessibilidade.

Programa de Desenvolvimento d e Pessoas
 
Com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão

criou o “Programa de Desenvolvimento de Pessoas
prestadores de serviço e estagiários. Em 2013 cerca de 110 pessoas entre servidores, prestadores de 
serviço e estagiários participaram dos cursos oferecidos pelo Programa de Desenvolvimento de Pessoas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem do Curso Qualidade no Atendimento ao Público.
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O projeto de revitalização do Setor Comercial foi elaborado para que o pedestre, inclusive o 
deficiente físico, consiga ir da W3 Sul à Galeria dos Estados (pontos extremos do SCS) sem precisar 

Em diversos setores, degraus deram lugar a rampas, possibilitando o trâ
de cadeiras de rodas. Somente de janeiro para cá, três rampas foram construídas entre as quadras 1 e 6, 

A execução dessas melhorias em um dos lugares mais importantes e movimentados da capital 
nar, pois são feitas de acordo com a dinâmica e as necessidades da 

, este projeto está sendo executado por meio de uma parceria entre a Administração de Brasília com 
recursos da Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano. 

rampa de acessibilidade. 

e Pessoas  

objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão, a Administração Regional de Brasília 
Programa de Desenvolvimento de Pessoas” que visa capacitar e desenvolver os seus servidores, 

prestadores de serviço e estagiários. Em 2013 cerca de 110 pessoas entre servidores, prestadores de 
serviço e estagiários participaram dos cursos oferecidos pelo Programa de Desenvolvimento de Pessoas

Imagem do Curso Qualidade no Atendimento ao Público. 
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omercial foi elaborado para que o pedestre, inclusive o 
deficiente físico, consiga ir da W3 Sul à Galeria dos Estados (pontos extremos do SCS) sem precisar 

, degraus deram lugar a rampas, possibilitando o trânsito 
de cadeiras de rodas. Somente de janeiro para cá, três rampas foram construídas entre as quadras 1 e 6, 

A execução dessas melhorias em um dos lugares mais importantes e movimentados da capital 
nar, pois são feitas de acordo com a dinâmica e as necessidades da 

por meio de uma parceria entre a Administração de Brasília com 

a Administração Regional de Brasília 
que visa capacitar e desenvolver os seus servidores, 

prestadores de serviço e estagiários. Em 2013 cerca de 110 pessoas entre servidores, prestadores de 
serviço e estagiários participaram dos cursos oferecidos pelo Programa de Desenvolvimento de Pessoas. 



 

Administração vai as Quadras 
 

“Administração Vai as Quadras
Brasília á gestão pública envolvendo diversos órgãos como: Administração Regional de Brasília, CEB 
Companhia Energética de Brasília, NOVACAP 
Limpeza Urbana, Policia Militar e Policia Civil.  Nos eventos vamos ao encontro da comunidade e contamos 
com a presença de representantes dos órgãos citados acima, 
verificando os problemas e em de busca solução em conjunto
realizados dez encontros com a comunidade nas quadras: SAAN, Granja do Torto, SQS 215 SUL, SQS 106 
SUL, SQS410 SUL, SCS - Setor Comercial Sul
410 e SQN 211. 

  Imagem Administração Vai as Quadras, ocorrido na SQS 410.

Dia das Crianças e Aniversário do Parque da Cidade
Festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade, com oficina de malabar

inflável, piscina de bolinha, oficina de brinquedos populares, futebol de sabão, bolo de 32 quilos, coffe 
break, conjunto de mesas com cadeiras e oficinas de perna de pau. O evento contou com um público de 
aproximadamente seis mil pessoas. 

Evento realizado em parceria com a secretaria da criança e 
festa. 

Imagem da Festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade 2013
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Administração Vai as Quadras” é um programa que democratiza o acesso da população de 
Brasília á gestão pública envolvendo diversos órgãos como: Administração Regional de Brasília, CEB 
Companhia Energética de Brasília, NOVACAP – Companhia Urbanizadora Nova Capital, SLU 
impeza Urbana, Policia Militar e Policia Civil.  Nos eventos vamos ao encontro da comunidade e contamos 

com a presença de representantes dos órgãos citados acima, é o governo, 
busca solução em conjunto com a comunidade. No ano de 2012 foram 

realizados dez encontros com a comunidade nas quadras: SAAN, Granja do Torto, SQS 215 SUL, SQS 106 
Setor Comercial Sul, SCN - Setor Comercial Norte, SQN 104, SQN 304, SQN 

gem Administração Vai as Quadras, ocorrido na SQS 410. 

e Aniversário do Parque da Cidade  
Festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade, com oficina de malabar

inflável, piscina de bolinha, oficina de brinquedos populares, futebol de sabão, bolo de 32 quilos, coffe 
break, conjunto de mesas com cadeiras e oficinas de perna de pau. O evento contou com um público de 

mil pessoas.  
Evento realizado em parceria com a secretaria da criança e empresários que doaram o bolo da 

Festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade 2013.  
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é um programa que democratiza o acesso da população de 
Brasília á gestão pública envolvendo diversos órgãos como: Administração Regional de Brasília, CEB – 

Companhia Urbanizadora Nova Capital, SLU – Serviço de 
impeza Urbana, Policia Militar e Policia Civil.  Nos eventos vamos ao encontro da comunidade e contamos 

 presente nas quadras, 
com a comunidade. No ano de 2012 foram 

realizados dez encontros com a comunidade nas quadras: SAAN, Granja do Torto, SQS 215 SUL, SQS 106 
, SQN 104, SQN 304, SQN 

 

Festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade, com oficina de malabarismo, brinquedo 
inflável, piscina de bolinha, oficina de brinquedos populares, futebol de sabão, bolo de 32 quilos, coffe 
break, conjunto de mesas com cadeiras e oficinas de perna de pau. O evento contou com um público de 

empresários que doaram o bolo da 

 



 

Prevenção e Combate a Incêndio  
 

A prevenção de incêndio
desenvolvimento visam evitar o aparecimento
propagação do fogo, caso ele surja.

Com a repercussão da 
não só com a estrutura de boates,
equipamentos em todos os ambientes.

Pensando nisso, a Administração
esclarecer síndicos, condôminos, moradores
para que saibam que a causa material
o resultado de falhas humanas. 

Imagem do cartaz do evento corrido em 2013.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A Administração Regional de Brasília tem como objetivo atender as reivindicações da 
população e implantar os projetos do Governo do Distrito Federal.
diversas secretarias do governo, tais como Secretarias de Obras, Esportes, Cultura, Desenvolvimento 
Social, Habitação, Segurança Pública, Educação, 
Civil. 

Ao longo do ano de 201
políticas, administrativas, de gestão e planejamento ressaltam esta percepção, principalmente as referentes 
às questões de urbanismo, gestão, relações comunitárias, campanhas e obras, t

Urbanismo, Tombamento e Ordenamento Territorial:

− Participação do Programa Territórios da Cidadania;
− Participação do encontro regional de agentes de desenvolvimento;
− Participação das audiências públicas tanto no executivo quanto no legislativo sobre o 

PPCUB – Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília;
−  Participação no debate com a sociedade e as entidades da área de lazer em torno do 

PGLP - Plano de Gerenciamento da Seg
− Participação no seminário: 
− Participação no seminário: 

Brasília”; 
− Participação no Fórum Mundial
− Participação na Conferência
− Participação na Conferência
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incêndio envolve uma série de providências e cuidados,
aparecimento de um princípio de incêndio, ou

surja. 
 tragédia causada pelo fogo em Santa Maria/ES 

boates, mas também, com as medidas de prevenção
ambientes.  

Administração Regional de Brasília fez uma grande
moradores de Brasília, administradores, servidores

material da maioria absoluta dos incêndios é sempre

Imagem do cartaz do evento corrido em 2013. 

do Desenvolvimento da Unidade  

A Administração Regional de Brasília tem como objetivo atender as reivindicações da 
do Governo do Distrito Federal. Para tanto, fez importantes parcerias com 

diversas secretarias do governo, tais como Secretarias de Obras, Esportes, Cultura, Desenvolvimento 
Social, Habitação, Segurança Pública, Educação, Ciência e Tecnologia, Turismo, Meio Ambiente e Casa 

2013 a Administração de Brasília teve uma atuação destacada, as ações 
políticas, administrativas, de gestão e planejamento ressaltam esta percepção, principalmente as referentes 
às questões de urbanismo, gestão, relações comunitárias, campanhas e obras, tais como:  

Urbanismo, Tombamento e Ordenamento Territorial:  

do Programa Territórios da Cidadania; 
Participação do encontro regional de agentes de desenvolvimento; 

audiências públicas tanto no executivo quanto no legislativo sobre o 
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília; 

Participação no debate com a sociedade e as entidades da área de lazer em torno do 
Plano de Gerenciamento da Segurança do Uso e da Ocupação do Lago Paranoá

seminário: “As projeções demográficas no DF e na AMB para 2030
seminário: “Perspectivas para o Desenvolvimento da Área Metropolitana de 

Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local;
Conferência das Cidades; 
Conferência de Meio Ambiente; 
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cuidados, cuja aplicação e 
ou pelo menos, limitar a 

 ocasionou preocupação 
prevenção e utilização de 

grande mobilização visando 
servidores e o público em geral 
sempre acidental, isto é, reflete 

 

A Administração Regional de Brasília tem como objetivo atender as reivindicações da 
fez importantes parcerias com 

diversas secretarias do governo, tais como Secretarias de Obras, Esportes, Cultura, Desenvolvimento 
Turismo, Meio Ambiente e Casa 

a Administração de Brasília teve uma atuação destacada, as ações 
políticas, administrativas, de gestão e planejamento ressaltam esta percepção, principalmente as referentes 

ais como:   

audiências públicas tanto no executivo quanto no legislativo sobre o 

Participação no debate com a sociedade e as entidades da área de lazer em torno do 
urança do Uso e da Ocupação do Lago Paranoá;  

As projeções demográficas no DF e na AMB para 2030”; 
Perspectivas para o Desenvolvimento da Área Metropolitana de 

de Desenvolvimento Econômico Local; 
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− Participação na Conferência de Cultura do Distrito Federal. 
 

Programas e Ações para melhorar a gestão e o atendi mento á comunidade: 

− Ampliação da relação do governo do Distrito Federal com as comunidades da Região 
Administrativa de Brasília; Asa Norte, Asa Sul, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Granja do Torto, SAAN e 
SOF, com o programa  Administração Vai as Quadras; 

− Comemoração do primeiro ano da Escola de Gestão Comunitária, com mais de 2 mil alunos 
formados pelos cursos, palestras, encontros para Prefeitos, Síndicos, Lideres Comunitários, Porteiros e 
Zeladores, assim, ajudando essas lideranças melhorarem e aprimorarem as suas ações e gestões junto á 
RA-I; 

− Duas edições do programa “Diálogos com a Juventude” promovendo diálogos constantes 
entre a Administração Regional e a População Jovem de Brasília; 

− Participação nos debates sobre o OP - Orçamento Participativo; 
− Participação e realização de seminário sobre os benefícios do FCO- Fundo Constitucional 

do Centro Oeste; 
− Melhoria e ampliação do atendimento da Junta do Serviço Militar na RA-I aos jovens 

alistandos,  diminuindo as longas filas de espera e realizando no auditório da Administração Regional de 
Brasília a cerimônia de juramento da bandeira, palestra sobre drogas e palestra sobre o mercado de 
trabalho; 

− Aquisição de novos computadores em parceria com a Secretaria de Planejamento para a 
melhoria da gestão e melhoria do atendimento ao publico; 

−  Implementação de sistema de consulta a processos online pelo site da Administração de 
Brasília. 

Campanhas feitas junto á comunidade: 

− Realização da campanha, “Síndico Dengueiro”, com ações educativas no combate a 
dengue; 

 

− Realização da campanha “Natal Solidário Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek 2013”, 
feita em conjunto com permissionários e usuários do parque da cidade. Visa arrecadar alimentos para ser 
distribuídos as instituições de caridade de Brasília. A campanha em 2013, arrecadou 7 toneladas de 
alimentos não perecível. 



 

 

Realizações no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitsch ek

− Inauguração do PEC do Parque da Cidade;
− Implantação e inauguração de dois Circuitos Inteligente de

Sarah Kubitschek, feito em parceria com associação dos permissionários e comunidade de usuários do 
parque; 

− Revitalização dos banheiros e vestuário do
parceria com a Secretaria de Esportes

− Asfalto novo nas vias que fazem o contorno do Parque da Cidade;
− Realização de diversos eventos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, podemos 

citar:  
� “Musica na Árvore
� “Festa do dia da Mulher
� “Festa do dia das Crianças
� “Comemoração da Semana 

Participação, implantação, construção e inauguração  de diversas obras e serviços na RA

− Construção das vias de acesso direto das tesourinhas ao eixão, “Agulhinhas”, em parceria 
com a Novacap e Secretaria de Obras;

− Construção de 35 km de ciclovias em Brasília, junto a Novacap e Secretaria de Obras;
− Retirada do asfalto antigo e  substituição por asfalto novo nas vias: L2 norte e sul, L3 norte, 

parte da L3 sul, N3, N4, contorno do Parque da Cida
N2, S3, W4 norte, W5 norte, vias próximas ao AUTÓDROMO e Vias Locais das Quadras essas obras foram 
realizadas em parceria com a Novacap e Secretaria de Obras;

− Revitalização das quadras de esporte das quadra
208/209, EQS 206/207, EQS 102/103,EQS 202/203, EQS 106/107, EQS 104/105, SQS 402, SQS 204, SQS 
104, SQS 307, SQS 304, SQS 114/115, EQN 104/105, EQN 106/107, EQN 108/109, SQN 203, EQN 303, 
EQN 305, EQN 406, EQN 408, EQN 209,
granja do torto e quadra do acampamento rebelo da granja do torto.

− Entrega  da Agência Virtual do Trabalhador na Rodoviária;
− Inauguração de parquinho na Granja do Torto;
− Inauguração do Estádio Nacion
− Inauguração da nova praça de alimentação da torre de TV;
− Inauguração do novo prédio da Policia Civil;
− Inauguração do parquinho 
− Inauguração do Planetário de Brasília;
− Instalação de 400 lixeiras n
− Inauguração da Biblioteca Casa do Saber na  SQN 303/304norte;
− Carreta da mulher nas Vilas Telebrasília e 
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Realizações no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitsch ek: 

Inauguração do PEC do Parque da Cidade; 
Implantação e inauguração de dois Circuitos Inteligente de Ginástica no Parque da Cidade 

Sarah Kubitschek, feito em parceria com associação dos permissionários e comunidade de usuários do 

Revitalização dos banheiros e vestuário do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek
rtes; 

Asfalto novo nas vias que fazem o contorno do Parque da Cidade; 
Realização de diversos eventos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, podemos 

Musica na Árvore”; 
Festa do dia da Mulher”;  
Festa do dia das Crianças”; 
Comemoração da Semana da Consciência Negra”. 

Participação, implantação, construção e inauguração  de diversas obras e serviços na RA

Construção das vias de acesso direto das tesourinhas ao eixão, “Agulhinhas”, em parceria 
e Secretaria de Obras; 
Construção de 35 km de ciclovias em Brasília, junto a Novacap e Secretaria de Obras;
Retirada do asfalto antigo e  substituição por asfalto novo nas vias: L2 norte e sul, L3 norte, 

parte da L3 sul, N3, N4, contorno do Parque da Cidade, W4 sul, W5 sul, S1, S2, EPCB, HCE1, HCE2, N1, 
N2, S3, W4 norte, W5 norte, vias próximas ao AUTÓDROMO e Vias Locais das Quadras essas obras foram 
realizadas em parceria com a Novacap e Secretaria de Obras; 

Revitalização das quadras de esporte das quadras: EQS 214/215, EQS 210/211, EQS 
208/209, EQS 206/207, EQS 102/103,EQS 202/203, EQS 106/107, EQS 104/105, SQS 402, SQS 204, SQS 
104, SQS 307, SQS 304, SQS 114/115, EQN 104/105, EQN 106/107, EQN 108/109, SQN 203, EQN 303, 
EQN 305, EQN 406, EQN 408, EQN 209, EQN 313, EQN 315, EQN 415, EQN 412, HIGN 710, quadra da 
granja do torto e quadra do acampamento rebelo da granja do torto. 

Agência Virtual do Trabalhador na Rodoviária; 
Inauguração de parquinho na Granja do Torto; 
Inauguração do Estádio Nacional Mane Garrincha; 
Inauguração da nova praça de alimentação da torre de TV; 
Inauguração do novo prédio da Policia Civil; 
Inauguração do parquinho na  410 norte; 
Inauguração do Planetário de Brasília; 
Instalação de 400 lixeiras nas superquadras de Brasília; 
Inauguração da Biblioteca Casa do Saber na  SQN 303/304norte; 

mulher nas Vilas Telebrasília e Planalto; 
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Ginástica no Parque da Cidade 
Sarah Kubitschek, feito em parceria com associação dos permissionários e comunidade de usuários do 

Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek em 

Realização de diversos eventos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, podemos 

Participação, implantação, construção e inauguração  de diversas obras e serviços na RA -I:  

Construção das vias de acesso direto das tesourinhas ao eixão, “Agulhinhas”, em parceria 

Construção de 35 km de ciclovias em Brasília, junto a Novacap e Secretaria de Obras; 
Retirada do asfalto antigo e  substituição por asfalto novo nas vias: L2 norte e sul, L3 norte, 

de, W4 sul, W5 sul, S1, S2, EPCB, HCE1, HCE2, N1, 
N2, S3, W4 norte, W5 norte, vias próximas ao AUTÓDROMO e Vias Locais das Quadras essas obras foram 

s: EQS 214/215, EQS 210/211, EQS 
208/209, EQS 206/207, EQS 102/103,EQS 202/203, EQS 106/107, EQS 104/105, SQS 402, SQS 204, SQS 
104, SQS 307, SQS 304, SQS 114/115, EQN 104/105, EQN 106/107, EQN 108/109, SQN 203, EQN 303, 

EQN 313, EQN 315, EQN 415, EQN 412, HIGN 710, quadra da 
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− Participação no Programa “Cidade Limpa”, com a equipe da administração junto a 
Coordenadoria das Cidades; 

− Regularização fundiária da Vila Planalto; 
− Regularização fundiária da VilaTelebrasília; 
− Revitalização de 25 parquinhos, junto a Novacap e Secretaria de Obras; 
− Revitalização de 4 novas praças na Vila Planalto, junto á Novacap e secretaria de Obras; 
− Revitalização de faixas horizontais e verticais em diversas vias e estacionamentos, junto ao 

DETRAN – Departamento de Transito do Distrito Federal; 
− Revitalização de iluminação publica em diversos estacionamentos, feito em parceria com a 

CEB, Novacap e secretaria de Obras; 
− Volta do carnaval para Brasília, por meio de uma ação conjunta entre a LIESB - Liga das 

Escolas de Samba de Brasília,  Secretaria de Cultura e Administração de Brasília. 
 
O ano de 2013  foi muito produtivo para a Administração Regional de Brasília com a entrega de 

diversas obras, serviços, e projetos de sucesso tocados por esta RA. Podemos citar como exemplo, a 
Escola de Gestão Comunitária que já formou mais de 2 mil pessoas e tem conseguido reconhecimento em 
todo o Distrito Federal. 

Contudo elementos importantes são consolidados para o planejamento e gestão no ano de 
2014, dando resposta as principais demandas da população.  

As perspectivas para o ano de 2014 são, dar continuidade ao trabalho iniciado em 2013 e 
desempenhar atividades de cunho comunitário, cultural, esportivo e realização de obras: 
 

Dentre as metas para o ano de 2014 nesta Região Administrativa, destaca-se as inaugurações 
do viaduto no final da W3 SUL e do Expresso DF e também, o de trabalhar no ano de 2014, no âmbito das 
atividades diretas e correlatas à organização da Copa do Mundo FIFA 2014, evento de grande porte que vai 
projetar o nome de Brasília para grande visibilidade internacional. Esse evento representa a oportunidade 
de se obter um importante legado para a Capital da República na área de infra-estrutura. Nesse sentido, a 
Administração Regional busca junto aos diversos órgãos do GDF acima citados:  

− Revitalização completa do parque da cidade com melhorias na iluminação, pista de Cooper, 
estacionamento, quiosques e administração;  

− Reconstrução de calçadas em toda a cidade;  
− Construção do Jardim Burle Marx no espaço entre a Torre de TV e a Rodoviária;  
− Ampliação dos pontos de iluminação pública de Brasília; 
− Construção de túnel ligando o Estádio Nacional ao Parque da Cidade; 
− Revitalização de todo o centro da cidade;  
− Inicio das obras do trevo de triagem norte;  
− Revitalização de todas as praças da cidade;  
− Revitalização de todas as vias da cidade;  
− Execução de obras de acessibilidade;  
− Revitalização de todos os parquinhos da cidade. 

Em 2014 outras metas mais importantes, no âmbito de nossa Região Administrativa, é 
melhorar a qualidade de vida da nossa população, com o intuito de dar melhor andamento no processo de 
implantação de políticas públicas, especialmente relacionadas à: 

− Regularização fundiária da Granja do Torto; 
− Realizar duas edições do projeto “Ocupe o Centro”; 
− Realizar seis edições do programa “Administração Vai as Quadras”; 
− Realizar duas edições do programa “Diálogos com a Juventude”; 
− Realizar um grande evento no aniversário de Brasília; 
− Realizar campeonatos de futebol, futsal, vôlei, basquete, skat e kaiak; 
− Formar três mil pessoas por meio do “Programa Escola de Gestão Comunitária”; 
− Construção de Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA24H, junto á Secretaria de 

Saúde; 
− Construção de Creche na Asa Norte, junto á Secretaria de Educação; 
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− Construção de Creche na Vila Telebrasília, junto á Secretaria de Educação; 
− Implantar 12 novos “Pontos de Encontro Comunitário”, junto a Novacap e Secretaria de 

Obras; 
− Iniciar implantação de drenagem pluvial na Asa Norte, junto a Novacap e Secretaria de 

Obras; 
− Execução de calçadas, ciclovias e paisagismo  entre a torre de TV e a rodoviária com 

projeto de Burle Marx. 

A Administração de Brasília vai continuar trabalhando em parceria com outros órgãos do 
Governo do Distrito Federal para fazer uma cidade melhor, com qualidade de vida, melhorar sua 
infraestrutura, visando ser a mais organizada e bonita cidade sede da  Copa do Mundo FIFA 2014. 
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3.03. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA – RA II – UO: 09.104 

A Administração Regional do Gama é um órgão da Administração Direta Regionalizada, é 
vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do DECRETO nº 33.583, de 16 de 
março de 2012. 

De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29/12/94, tem por 
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa II, assim 
como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público na sua área de atuação. 

As competências supracitadas cumprem-se através do planejamento da supervisão, do 
contrato, da fiscalização especifica e da execução direta das atividades delas decorrentes. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 03 27 02 37 69 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 22 - 105 - 127 

Requisitados Órgãos do GDF 01 05 04 08 18 

Outros 
Estagiários 16 0 06 - 22 

Terceirizados (FUNAP) - - - 08 08 

Subtotal (Força de Trabalho) 42 32 117 53 244 

(+) Cedidos para outros órgãos - 01 - 02 03 

Total Geral 42 33 117 55 247 

1. Realizações 

PROGRAMA GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1471 - Modernização de Sistema de Informação  45.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 40.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  110.000 135.699 135.698 127.314 
9741 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- Gama 110.000 135.699 135.698 127.314 
4088 - Capacitação de Servidores  30.000 21.990 21.990 21.990 
2414 - Capacitação de Servidores-Administração Regional- Gama 30.000 21.990 21.990 21.990 
8502 - Administração de Pessoal  9.135.894 9.581.738 9.527.418 9.527.418 
8841 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Gama 9.135.894 9.581.738 9.527.418 9.527.418 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  856.959 856.959 831.437 831.437 
9657 - Concessão de Benefícios A Servidores-Administração Regional- 
Gama 856.959 856.959 831.437 831.437 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  815.800 608.137 542.683 526.854 
9738 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Gama 815.800 608.137 542.683 526.854 

Total do Programa  11.033.653 11.204.523 11.059.227 11.035.014 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 
3440 - Reforma de Quadras de Esportes  50.000 0 0 0 
3678 - Realização de eventos  78.000 4.100 4.100 4.100 
2622 - Realização de eventos-Administração Regional- Gama 20.000 4.100 4.100 4.100 
4090 - Apoio a eventos  27.408 16.682 16.681 16.681 
2516 - Apoio A eventos-Esportivos: Administração Regional- Gama 27.408 16.682 16.681 16.681 

Total do Programa  155.408 20.782 20.781 20.781 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

3247 - Reforma de Feiras  0 42.404 42.404 42.404 
Total do Programa  0 42.404 42.404 42.404 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

1110 - execução de Obras de Urbanização  3.800.000 2.770.805 2.720.974 669.820 
5370 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Urbanização-Gama/DF- Gama 500.000 374.464 374.464 55.744 
5479 - execução de Obras de Urbanização-Implantação de Pon-
tos de encontro Comunitário no Gama- Gama 240.000 240.000 239.996 178.146 
5785 - execução de Obras de Urbanização-Implantação de PEC 
e Kit Malhação Praça 4 Setor Sul e Quadra 31 Setor Oeste- 
Gama 300.000 150.000 150.000 102.298 
8932 - execução de Obras de Urbanização-Administração Regio-
nal- Gama 960.000 242.566 242.565 242.565 
9731 - execução de Obras de Urbanização-Apoio Para Instalação 
e Pintura de Alambrado da Feira Permanente do Gama- Ra Ii- 
Gama 0 100.000 91.067 91.067 
9733 - execução de Obras de Urbanização-Implantação de 
PEC'S em Diversas Quadras- Gama 0 500.000 496.665 0 
9778 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
Complementares de Urbanização- Gama 0 993.774 993.773 0 
9808 - execução de Obras de Urbanização-Construção de PEC 
no Núcleo Rural, Casa Grande, Km 2,5 da VC-341, no Gama- 
Gama 0 140.000 132.444 0 
3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques  0 0 0 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  90.000 6.750 6.750 6.750 
9143 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Admi-
nistração Regional- Gama 90.000 6.750 6.750 6.750 

Total do Programa  3.890.000 2.777.555 2.727.724 676.570 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 - ENERGIA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

1763 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública  0 27.657 27.657 27.657 
9520 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Ampliação da Rede 
elétrica na Df 480 Km 01 no Gama- Gama 0 27.657 27.657 27.657 
1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública  0 30.010 30.009 0 
6944 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública-Administração 
Regional- Gama 0 30.010 30.009 0 

Total do Programa  0 57.667 57.666 27.657 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6213 - SANEAMENETO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

3665 - Implantação de Redes de Distribuição de Água  0 35.481 35.480 0 
6058 - Implantação de Redes de Distribuição de Água-Ampliação da 
Rede de Distribuição de Água na DF 480 Km 01- Gama 0 35.481 35.480 0 

Total do Programa  0 35.481 35.480 0 

 
 



Relatório Anual de Atividades- RA II – GAMA – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
79 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

2191 - Ressocialização e Assistência ao Sentenciado  1 1 0 0 
Total do Programa  1 1 0 0 

 
Não houve execução para este Programa. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

3678 - Realização de eventos  171.000 567.964 567.931 383.556 
2773 - Realização de eventos- Culturais - Administração Regional- 
Gama 49.000 33.484 33.484 32.710 
2780 - Realização de eventos-Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Gama 122.000 34.480 34.480 34.480 
5913 - Realização de eventos-Apoio A Realização da FAGAMA- Gama 0 500.000 499.968 316.366 
4090 - Apoio a eventos  80.000 20.596 20.595 20.595 
2504 - Apoio a eventos-Culturais - Administração Regional- Gama 80.000 20.596 20.595 20.595 

Total do Programa  251.000 588.560 588.527 404.151 
 
Atitudes e Projetos Culturais desenvolvidos em 2013 . 
 

Atitudes que foram adotadas para valorização dos ar tistas locais 
 
01 – Incentivo aos artistas para serem Micro empree ndedores  com intuito de 

profissionalizar, conscientizar e incentivar os artistas, foi disponibilizado um computador da Gerência para 
os artistas se cadastrarem como Micro empreendedor individual e SISCULT baseado no Decreto 
34577/2013. 

02 – Referente ao Profissionalismo e Consagração  realizado o incentivo, conscientização e 
informação sobre os meios de profissionalização dos mesmos e provação para consagração baseado na 
Lei 8666/93, que exige que o estado só contratará artistas mediante  comprovação de seu profissionalismo 
(OMB, CEAC e DRT)e consagração (recortes de jornais da criticas especializada referente aos trabalhos 
dos Artistas/Bandas; 

03 - Valorização do Conselho de Cultura  mesmo que timidamente, participou da comissão de 
escolha dos artistas para as atividades culturais; encontra-se na Comissão de restabelecimento do Itapõa; 
participou da organização de alguns projetos culturais da Adm. Tais como: Festival da Canção Estudantil, O 
artesão Mostra sua Cara, II Mostra Afro Brasileira dentre outros; 

 04 - Restabelecida a sigla FAAGAMA , que significa Feira de Arte e Amostra do Gama; 
05 - Campanha de Profissionalização dos Artesãos  em parceria com os grupos organizados 

de artesãos e banca examinadora da Secretaria do Trabalho realizou-se um mutirão na administração do 
Gama para os artesãos da cidade tirar suas carteiras de artesão, totalizando mais de 40 artesãos que agora 
são profissionais nas áreas mais diversas de artesanatos; 

06 – Itinerarte  este Projeto tem o propósito de levar a cultura onde o povo está, realizado 
parcialmente, eram previstas 10 edições, realizou-se 07: Apoio 10º Cavalgada em homenagem ao dia do 
Trabalhador; - Sarau na Vila Artesão; Centro Educacional 08 setor Sul – Cálida Essência; Programa de 
Arrecadação de Gibis – Biblioteca Pública do Gama; 

07 – Campanha Contra exploração a criança e adolesc ente  realizada no dia 18 de maio, em 
parceria com Coordenação Regional de Ensino, Voar Teatro de Bonecos (Festineco)– CRAS – CREAS – 
Conselhos Tutelares, e entidades civis (Palestras nas escolas, apresentações teatrais e musicais cortejo 
artístico na área central da cidade): Segundo o Conselho Tutelar após esta campanha as denúncias 
aumentaram sensivelmente; 

08 – II Festival da Canção Estudantil –  realizado junto com III Mostra Afro Brasileira do 
Gama, Festival competitivo para os alunos da rede pública e privada do Gama; 

09 – Projeto “O Artesão mostra sua cara”  em parceria com Coordenadoria das Cidades que 
disponibilizou 15 boxes que estavam desativados no Shopping Popular do Gama, para os artesãos da 
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cidade. Este projeto tem 03(três) pilares: escoar os Produtos dos artesãos; valorização espaço e  geração 
renda e empregos;  

10 – FAAGAMA –  com o Tema: no ano de 2013 - Em Defesa da Juventude – restabelecendo e 
fazendo valer o nome, realizou-se exposição de artesanatos com produtos de qualidade, músicos da 
Cidade. Quase na totalidade todos representavam a si mesmos, ou seja, todos são microempreendedores; 

 11 – II Mostra Afro brasileira do Gama - 2013 , com parceria MADEB (Movimento 
Afrodescendente de Brasília) e CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) exposição de artes e trabalhos 
pedagógicos dos alunos da rede pública alusiva ao mês da consciência Negra, contratação de músicos da 
cidade para abrilhantar este projeto. Vale lembrar que todos representam a si mesmos. 

 
Nota conclusiva 

 
A maioria dos Projetos e atividades culturais tiveram a participação de alunos, entidades 

públicas e civis com propósitos educativos. No ano de 2013 não mudou posicionamento, pois entende-se 
que todas as atitudes dos gestores públicos visam,  necessariamente, a desenvolver projetos que realmente 
promovam a igualdade entres os povos, atitudes que desenvolvam o senso critico e o crescimento do 
individuo em defesa da coletividade. Portanto, continuará respeitando o artista, lutando para os que não 
foram contemplados tenha seu espaço dentro deste novo modelo de gestão.  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dot. Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

2426 - Reintegra Cidadão  180.000 179.111 152.773 112.873 
8463 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Gama 180.000 179.111 152.773 112.873 

Total do Programa  180.000 179.111 152.773 112.873 
 

Estes Subtítulos destinados à Promoção dos Direitos Humanos e da cidadania – Reintegra 
Cidadão da Administração Regional do Gama, vem atuar de maneira a ressocializar detentos, através das 
políticas públicas, voltadas para esta finalidade, agindo para que cada vez mais pessoas sejam reinseridas 
na sociedade. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco m³ 0 130.506 267.712 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 0 41 16 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 20 216 48 

Recuperação de calçadas m² 0 62 108 

Reforma de equipamentos públicos Unid. 0 1 4 

Remoção de entulhos m³ 162.714 715.696 646.222 

Reposição de meios-fios Unid. 0 75 64 

Serviços de terraplanagem m² 40.440 0 0 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 42 15 14 

Habitação, CEB, CAESB 10 0 0 

SINE/ APEC/ CRAS 34 20 17 

Outros(Escolas, creches, etc) 136 30 0 

Trabalho com Grupos Gestantes 1 0 0 

Outras Atividades de Entrega de cestas básicas 0 4 0 
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Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Desenvolvimento 
Social 

Reuniões com outros órgãos 0 0 14 

Outros 1 11 34 

Ações Culturais 
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema 2 0 3 1.000 0 1.000 
Teatro 6 15 39 4.150 15.700 11.460 
Música 24 23 43 82.700 48.500 40.560 
Artes Plásticas 2 1 0 850 250 0 
Literatura 1 0 0 200  0 0 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 0 10 8 7.300 3.150 3.930 

Eventos esportivos 8 15 22 0 8.300 6.100 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento 

Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial 0 0 125 1 37 0 1 37 125 

Comercial 0 0 328 112 405 0 112 405 328 

Industrial 0 0 49 3 46 0 3 46 49 

Área Rural 0 0 33 0 20 0 0 20 33 

Outros (Eventual) 0 0 42 0 90 0 0 90 42 

Total Expedido 0 0 577 116 598 0 116 598 577 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 149 155 98 44.628,84 37.167 57.137,20 

Industrial 4 6 0 2.389,04 9.880 0 

Comercial 42 40 42 32.079,45 42.796 28.629,60 

Institucional 7 2 3 37.503,49 5.747 17.156,30 

Outros 28 0 2 161.260,88 0 2.207,19 

Total Expedido 230 224 145 277.861,70  95.590 105.130,29 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar 67 62 60 13.356,40 54.498 423.315,38 

Industrial 03 01 0 1.486,68 7.331 0 

Comercial 21 11 13 11.248,52 8.514 8.267,71 

Institucional 01 04 0 10.791,45 8.125 0 

Outros 08 0 0 3.047,72 0 0 

Total Expedido 100 78 73 39.930,77 78.468 431.583,0 9 
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Topografia 

Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011 166,00 1 

2012 2.659 8 

2013 550 2 

Outras 

2011 2.376,38 3 

2012 3.938 15 

2013 720 10 

Cota de Soleira 
 

Levantamento de Definições 

2011 243.962,21 33 

2012 280.898 38 

2013 44.659 21 

Elaboração de Croquis de Cadastro 

2011 294.951,66 6 

2012 121.530 24 

2013 342.943,33 14 

Levantamento para Carta de Habite-se 2013 29.708,35 12 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 
Residencial 

Unifamiliar 52 14.683,63 57 15.372,26 2 619,45 111 30.675,34 
Habitação 
Coletiva 2 1.751,21 0 0 0 0 2 1.751,21 

Comercial 27 13.086,49 0 0 1 51,34 28 13.137,83 

Misto 
Residencial/Comercial 4 3.553,39 7 7.396,75 0 0 11 10.950,14 
Outros 3 5.912,15 1 4.427,84 0 0 4 10.339,9 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Feiras Livres 
4 42 

 
4 

 
1.100 

 
26.090 

 
1.100 

- Quadra 37 Setor Leste; -Praça 02 EQ 2/4 
Setor Sul; - E/Q 7/9 Setor Leste; -Área 
Especial (Entrada Vila Roriz) 

Feiras Permanentes 

3 43 
 

3 1.148 8.282 1.189 

- AE Nº 01 Setor Norte 
- AE Nº 01 Setor Norte (Shopping Popular) 
- Setor Central Ao Lado Rodoviária Lado 
Oeste 

  

Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras 0 1.276 0 

Fiscalização de Feiras 0 423 829 

Documentação Expedida Processos Protocolados 12 112 43 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 0 264 22 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 21 0 0 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas 346.340 194230 64.700 

Propriedades rurais 0 40 0 

Associações 22 17 0 

Visitas e reuniões 36 19 4 

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal) 14 15 5 
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Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 2.160 2774 752 

1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 2.342 2.316 2.915 

1ª Via CI-Certificado de Incorporação 10 8 22 

Atestado de desobrigação 18 0 0 

1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 19 1 6 

Transferência de domicílio 63 299 1.366 

Averbações de certificado de alistamento 0 0 0 

Outros (2ª via CAM e atestados) 56 0 684 

3.  Informações complementares 

Durante o ano de 2013 a Administração Regional do Gama realizou investimentos em 
infraestrutura, urbanização, esporte e lazer que proporcionaram mais qualidade de vida aos moradores do 
Gama. Dentre as obras executadas no exercício de 2013, ressalta-se a construção de novos 
estacionamentos com urbanização de área localizados, respectivamente, na AE 7/9 do Setor Leste, EQ 
13/15 do Setor Sul, EQ 24/30 do Setor Oeste em diversos setores desta cidade; foram implantados 12 
novos Pontos de Encontro e Cidadania – PEC; executou-se as reformas das Quadras Poliesportivas 
localizadas na Quadra 08 do Setor Sul e EQ 4/6 do Setor Leste; reformou-se com a equipe própria desta 
Administração Regional e em parceria com a Novacap, Parques Infantis, localizados na Quadra 08 e 
Quadra 10 do Setor Sul, EQ 11/15 do Setor Oeste, EQ 16/17 e Quadra 34 do Setor Leste, Praça do 
Castelinho do Setor Oeste e Quadra 30/31 do Setor Leste; executada a Operação Tapa Buracos com 
equipe própria da Administração (800 toneladas de massa asfáltica); implantação de rede de água e esgoto 
na DF 480 Km 01 para instalação de 09 quiosques; recuperação de 64km nas estradas rurais. Uma das 
obras em destaque na cidade é o Programa Asfalto Novo, que implantará asfalto novo em todas as vias 
principais desta Região Administrativa. 

Ações que se referem ao exercício de 2013, porém, com previsão para conclusão em 2014 
pode-se citar a Implantação de cinco novos estacionamentos; reforma do prédio da Biblioteca do Gama; 
Pontos de Encontro e Cidadania nos endereços: Praça 04 do Setor Sul, Quadra 31 do Setor Leste e Praça 
02 do Setor Central; 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

As execuções governamentais de responsabilidade desta Administração Regional – RAII 
esbarram em situações relacionadas, principalmente, às demandas que dependem do posicionamento de 
outros órgãos. Porém, dentro das atribuições ressalta-se a importância da majoração da autonomia das 
Administrações Regionais, buscando dar maior celeridade aos trâmites burocráticos. 
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3.4. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RA-III – UO: 09.105 
A Administração Regional de Taguatinga – RA-III compõe a Administração Direta do Distrito 

Federal, foi criada pelo do Decreto nº 488, de 08 de fevereiro de 1966 e está vinculada à Casa Civil por 
força do Decreto nº 33.583, Artigo 2º, §3º desde 16/03/2012. 

O Decreto nº 16.247 de 29/12/1994 determina que as Administrações Regionais representem o 
Governo do Distrito Federal no âmbito de suas respectivas Regiões Administrativas e executem atividades e 
serviços de interesse público. A partir de 16/03/2012, com a publicação do Decreto nº 33.583 no art. 2 §3º, 
as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria de Estado da Casa Civil.  

Taguatinga é considerada a capital econômica do Distrito Federal, com 12 mil empresas, 100 
mil trabalhadores e uma população estimada em 221 mil habitantes é uma cidade que desenvolveu 
atividades diversificadas. 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 09 39 03 49 100 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 39 - 93 - 132 
Requisitados Órgãos do GDF 04 06 - 18 28 

Outros 
Estagiários - 03 - 14 17 
Terceirizados (FUNAP) - - - 31 31 

Subtotal (Força de Trabalho)  52 48 96 112 308 
(-) Cedidos para outros órgãos 01 10 - - 11 

Total Geral  51 38 96 112 297 

1. Realizações  
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  90.000 0 0 0 
2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 50.000 5.022 5.022 5.022 
2624 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Administração 
Regional- Taguatinga 50.000 5.022 5.022 5.022 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  970.000 73.163 73.162 73.162 
9730 - Reforma de Prédios e Próprios-Administração Regional- 
Taguatinga 970.000 73.163 73.162 73.162 
4088 - Capacitação de Servidores  20.000 26.388 26.387 25.587 
2396 - Capacitação de Servidores- Administração Regional- 
Taguatinga 20.000 26.388 26.387 25.587 
8502 - Administração de Pessoal  12.383.608 11.979.166 11.975.102 11.975.102 
8817 - Administração de Pessoal- Administração Regional- 
Taguatinga 12.383.608 11.979.166 11.975.102 11.975.102 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  1.174.931 1.091.231 1.090.477 1.090.477 
9635 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração 
Regional- Taguatinga 1.174.931 1.091.231 1.090.477 1.090.477 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  3.093.810 1.264.549 1.129.849 1.058.509 
9716 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- 
Administração Regional- Taguatinga 3.093.810 1.264.549 1.129.849 1.058.509 

Total do Programa  17.782.349 14.439.519 14.299.999 14.227.860 
 
No Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Pública para a 

Administração Regional houve previsão orçamentária que propiciou a execução de despesas de forma 
eficiente e comprometida com as reais necessidades da Administração Regional de Taguatinga. A gestão 
de pessoas, seja por meio da remuneração dos servidores, seja por meio da capacitação, atingiu 75% de 
execução do planejado e autorizado para o exercício de 2013. Em relação aos serviços necessários para a 
manutenção dos próprios da RA-III, houve execução de cerca de 90% do valor total autorizado, apesar de 
ter ocorrido contingenciamento de cerca de 55% do valor inicialmente dotado. As  prioridades foram 
redefinidas buscando adequação à realidade.  
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Na área de capacitação houve as seguintes realizações: 01 servidora no curso de graduação 
em Gestão Pública, 01 servidora no curso de Doutorado em Direito Administrativo, 01 servidor no curso de 
Graduação em Engenharia Civil e 03 servidores para treinamento de software (SAG – 6ª bim/2013).  

Foram realizadas reforma de prédios e próprios e Junta de Serviço Militar. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de Quadras de esportes  400.000 138.084 138.083 132.237 
9501 - Construção de Quadras de esportes- Administração Regional- 
Taguatinga 50.000 138.084 138.083 132.237 
3440 - Reforma de Quadras de esportes  50.000 0 0 0 
3596 - Implantação  de Infra -Estrutura esportiva  0 50.000 0 0 
4090 - Apoio a eventos  580.000 527.641 467.641 467.641 
5573 - Apoio a eventos-Apoio A Realização de eventos esportivos em 
Taguatinga - Ra III- Taguatinga 500.000 467.641 467.641 467.641 

Total do Programa  1.030.000 715.725 605.724 599.878 
 

Verifica-se que sessenta e nove por cento (69%) das despesas autorizadas foram executadas. 
Houve alterações na maioria das ações vinculadas a este Programa, por vezes, contingenciando a dotação. 
Tais ocorrências levaram a unidade a reestruturar o planejamento com vista a concretizar projeto e 
atividades que atendessem às demandas prioritárias da comunidade local.  

Assim, foi construída uma quadra de Gateboll no Taguaparque, com área de 1.900 m2, 95,77% 
da obra executada, bem como foram realizados diversos eventos desportivos para crianças e adultos 
frequentadores do parque, como: Férias no Parque dias 13 a 31/7 público-alvo: 10.000 pessoas; 
Campeonato de Stunt, dias 27 e 25/08, público-alvo: 1.500/pessoas; Evento “Espaço Criança”, dias 31/08 e 
01/09, público-alvo: 1.500 pessoas/dia; Projeto Espaço Criança, dias 21, 22,28, 29/9 e 05 e 06/10, público-
alvo: 1.000 pessoas/dia; “Festa da Criança”, dias 11,12 e 13/10, público-alvo: 2.000 pessoas/dia; “Ginca 
Jeep”, dias 12 e 13, público-alvo: 2.000 pessoas/dia; Festividade de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das 
Águas nos dias 14 a 29/12, público-alvo: 2.000 pessoas/dia; Torneio Arimatéia de Futsal no Taguaparque 
nos dias 14/12 a 06/01/13. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1302 - Construção de Feiras  300.000 0 0 0 
3247 - Reforma de Feiras  300.000 0 0 0 

Total do Programa  600.000 0 0 0 
 

Devido aos contingenciamentos ocorridos ao longo do ano, não foi possível executar as 
despesas planejadas nestes subtítulos. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira   

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1110 - execução de Obras de Urbanização  8.745.165 3.007.134 2.985.071 2.454.468 
5731 - execução de Obras de Urbanização-Obras de Infraestrutura e 
Urbanização em Taguatinga - Ra III- Taguatinga 1.200.000 46.262 46.262 38.262 
9668 - execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- 
Taguatinga 1.105.165 2.647.345 2.647.345 2.124.742 
9746 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização- Taguatinga 0 144.584 144.584 144.584 
9758 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Infraestrutura Urbana em Taguatinga- Taguatinga 0 146.881 146.881 146.881 
1950 - Construção de Praças Públicas e Parques  50.000 0 0 0 
3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques  150.000 141.839 141.838 141.838 
9481 - Reforma de Praças Públicas e Parques- Administração 
Regional- Taguatinga 150.000 141.839 141.838 141.838 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  1.100.000 427.477 427.475 427.475 
9148 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração 
Regional- Taguatinga 1.100.000 427.477 427.475 427.475 

Total do Programa  10.045.165 3.576.450 3.554.385 3.023.782 
 

Neste Programa Temático a despesa empenhada corresponde a 95% do total autorizado.  
Assim, foram realizadas as seguintes obras com vista à melhoria das condições de habitabilidade da cidade: 

− Obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga – DF, Área: 1.332 m2 de 
pavimento e 470,60 m de meios-fios. Percentual executado: 100%; 

− Obra de remanejamento do playground de madeira instalado no Taguaparque. Área: 194,49 
m2. Percentual executado: 100%; 

− Obra de pavimentação do pátio da arena de múltiplas funções no Taguaparque. Área: 5.250 
m2. Percentual executado: 100%; 

− Obra de construção de estacionamento e calçadas na QNG AE 24. Área: 1.730 m2. 
Percentual executado: 100%; 

− Obra de revitalização na QNM 34 em frente aos conjuntos D2 e F2 com implantação de 
PEC e Playground. Área: 194,49 m2. Percentual executado: 100%; 

− Obra de construção de calçamento no acesso à arena do Pátio de Múltiplas Funções no 
Taguaparque. Área: 700 m2. Percentual executado: 100%; 

− Obra de construção de estacionamento no Setor QNE 30/32 em blocos de concreto 
intertravados. Área: 1.179 m2. Percentual executado: 100%; 

− Obra de construção de estacionamento em frente à Escola Classe 01 de Taguatinga Sul. 
Área: 958,66 m2. Percentual executado: 100%; 

− Obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05.  Área: 1.332 m2 de pavimentação e 470,60 
m de meios-fios. Percentual executado: 100%; 

− Obra de urbanização com construção de ciclovia no Setor Norte, Quadra 28. Área: 1.189,64 
m2. Percentual executado: 100%; 

− - Obra de implantação de estacionamento, ciclovia, calçadas e baias de ônibus na Avenida 
Comercial Sul, Taguatinga Sul – DF. Área: 9.204,48 m2. Percentual executado: 84%; 

− Obra de construção de pista de cooper na QNL 05 e 13 em Taguatinga – DF. Área: 
2.137,42 m2. Percentual executado: 100%; 

− Obra de revitalização na QNE 02/08, 03/10 e 04/12 com implantação de Calming Traffic, 
Taguatinga – DF. Área: 1.584,60 m2. Percentual executado: 100%; 

− Obra de reforma da Praça da QNL 28 com iluminação da quadra poliesportiva e instalação 
de PEC, Taguatinga. Área: 120 m2. Percentual executado: 100%. 

− Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em vários 
locais de Taguatinga; 

− Serviço de engenharia: pintura de viadutos, recuperação de calçada e alambrado Avenida 
Central. Área: 5.505,08 m2. Percentual executado: 100%; 

− Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. 
  
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 – ENERGIA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1763 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública  50.000 249.320 249.319 0 
5381 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Ampliação da Rede 
de Iluminação Pública em Taguatinga- Taguatinga 50.000 50.000 50.000 0 
9523 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Ampliação e 
Melhorias no Sistema de energia elétrica em Taguatinga- Taguatinga 0 199.320 199.319 0 
1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública  10.000 72.270 72.269 0 
6947 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública- Administração 
Regional- Taguatinga 10.000 72.270 72.269 0 

Total do Programa  60.000 321.590 321.588 0 

 
A despesa empenhada corresponde a 73% do total autorizado ao longo de 2013. Os serviços e 

obras concernentes à ampliação da rede de iluminação pública prioritários para 2013 estão sendo 
realizados pela empresa contratada. 
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− Obra de instalação de postes de concreto reto de 16 m com luminárias tipo 04 pétalas, 
instalação de braços pesados na QNJ 36 e 38, CNG 01 QS 07 e entrada principal do Taguaparque. Área 
1.949 m.  A ser concluída em 2014. 

− Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas; 
− Obra de remanejamento e instalação de postes de concreto e outros na Avenida Comercial 

Sul, QSA 02 a QSA 24.  
− Pontos de iluminação mantidos: retirada de rede convencional e instalação de rede 

compacta e BT isolada com 5 postes de AT/BT na QSA 01.  
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6215 – TRANSITO SEGURO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3208 - Implantação de Sinalização Semafórica  450.000 450.000 0 0 
Total do Programa  450.000 450.000 0 0 

 
Devido aos contingenciamentos ocorridos ao longo do ano, não foi possível executar as 

despesas planejadas nestes subtítulos. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3090 - Implantação de Ciclovias  300.000 400.000 0 0 
Total do Programa  300.000 400.000 0 0 

 
Devido aos contingenciamentos ocorridos ao longo do ano, não foi possível executar as 

despesas planejadas nestes subtítulos. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  2.180.000 1.450.569 1.450.569 1.450.569 
2785 - Realização de eventos-Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Taguatinga 50.000 45.972 45.972 45.972 
5294 - Realização de eventos-Realização de eventos Culturais- 
Taguatinga 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
5639 - Realização de eventos-Realização de eventos Culturais na Ra 
III- Taguatinga 100.000 100.000 100.000 100.000 
5677 - Realização de eventos-Apoio a Atividades Culturais em 
Taguatinga- Taguatinga 400.000 142.073 142.073 142.073 
5872 - Realização de eventos-Realização da Festa Genuína- 
Taguatinga 0 162.524 162.524 162.524 
4090 - Apoio a Eventos  2.920.000 1.713.202 1.677.233 1.662.233 
2505 - Apoio A eventos-Culturais Administração Regional- Taguatinga 120.000 503.202 502.877 502.877 
5117 - Apoio A eventos-Apoio ao evento Cultural Cristão - Via Sacra - 
Paróquia Sagrada Família - 2013- Taguatinga 100.000 100.000 100.000 100.000 
5122 - Apoio A eventos-Apoio a Via Sacra de Taguatinga - 2013- 
Taguatinga 100.000 100.000 97.910 97.910 
5714 - Apoio A eventos-Apoio a Realização de eventos Culturais em 
Taguatinga - Ra III- Taguatinga 1.600.000 1.010.000 976.447 961.447 

Total do Programa  5.100.000 3.163.771 3.127.802 3.112.802 
 

− Instalação de refletores e geradores para pontos provisórios de energia para eventos; 
− Ação Cultural e Social de Jovens em Taguatinga público-alvo: 4.500 pessoas/dia; Carnaval 

Infantil no Taguaparque público-alvo: 1.500 pessoas/dia; Ação Social Dia da Mulher público-alvo: 10.000 
pessoas. 55º Aniversário da cidade público-alvo: 30.000 pessoas; Circuito de Quadrilhas; Evento Jeep 
Cross, público-alvo: 5.000 pessoas/dia; 
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−  Show musical no dia 29/06, público-alvo: 15.000 pessoas; Show de Banda Musical Arraiá 
Infantil dia 14/07, público-alvo: 1.500 pessoas; Evento Espaço Criança nos dias 
02,03,09,10,15,17,23,24,30/11 e 01/12 no Taguaparque; 

− Férias no Parque, público-alvo: 1.500 pessoas/dia; Festa Agostina, público-alvo: 2.000 
pessoas; Festival Invenção Brasileira; Comunidade Vida Nova, público-alvo: 1.500 pessoas; Festa 
Comunitária na Colônia Agrícola Samambaia, público-alvo: 1.000 pessoas/dia; 

− Ação Cultural e Social de Jovens em Taguatinga nos dias 09 a 12/02/2013, público-alvo: 
4.500 pessoas/dia. Evento apoiado por meio de contratação de artistas; 

− Show Gospel no dia 08/06 em Comemoração ao 55º Aniversário de Taguatinga no 
Taguaparque. Evento Conectando Vidas nos dias 13,14 e 15/06, público: 5.000 pessoas. Festividades de 
Natal e 2ª etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12 no Taguaparque, público-alvo: 2.000 
pessoas/dias; 

− Festividades de Natal; 
− XII Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua, público: 5.000 pessoas/dia; Encontro 

Acadêmico Argentina/Brasil, público 200 pessoas; Instalação de refletores, transformadores e pontos de 
energia provisórios. Festa Junina da Comunidade da QS 05, público: 2.000 pessoas; 

− Contratação de banda para a Encenação Artística da Via Sacra no Setor G Norte, nos dias 
24 e 29/03/2013, público-alvo: 2.000 pessoas/dia; 

− Via Sacra de Taguatinga – Público Alvo: 12.000 pessoas nos dias 28 a 31/03/2013; 
− Contratação de grupos culturais para eventos: Literatura com Arte no Taguatinga Shopping, 

público-alvo: 5.000 pessoas;  
− Festa dos Padroeiros 2013 na QNM 34, AE 05 e 06, M Norte – Taguatinga no dia 

19/04/2013, público-alvo: 8.000 pessoas; 
−  Contratação de grupos artísticos para apresentação nas “Férias no Parque”, nos dias 20 e 

27/07/2013, público-alvo: 1.000 pessoas/dia. 
A cidade de Taguatinga promove e apóia eventos artísticos devido ao compromisso da 

Administração Regional de Taguatinga com a construção da cidadania por meio da integração da 
comunidade em programações culturais. No ano de 2013, o valor autorizado para esta finalidade foi 
totalmente executado.  
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dot. Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  200.000 406.100 406.036 368.020 
8447 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Taguatinga 200.000 406.100 406.036 368.020 

Total do Programa  200.000 406.100 406.036 368.020 
 

A Administração Regional de Taguatinga assistiu e ressocializou uma média de 32 
sentenciados da Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP no ano de 2013.  

 

2. Outras realizações 
Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ 364.080 1.176.680,00 584,33 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 34 104 243 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 51 0 0 

Recuperação de calçadas m² 2.683,50 0 0 

Remoção de entulhos m³ 65.511 70.983 67.117 

Reposição de meios-fios (comuns+vazados) Unid. 750 893 1.183 

Serviços de terraplanagem Km 1.200 0 0 

Serviços de roçagem mecânica m² 5.400 0 0 

Remoção de galhos e restos de poda m³ 16.443 19.133 20.318 

Pá mecânica carregando entulhos Horas 1.147 1.750 1.938 
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Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Pá mecânica carregando terra Horas 395 158 0 

Insumo Ferramental Viagens 111 26 3 

Remoção de Terra m³ 2.488 3.336 0 

Transporte de massa asfáltica Kg 651 97 0 

Transporte de terra Kg 807 0 0 

Construção de quadra de areia Unid. 9 0 0 

Área ajardinada m² 57.648 482.193 361.551 

Área não urbanizada m² 1.028.098 2.293.304 2.479.826 

Transporte de freezado m² 181 0 0 

Colocação de manilhas de 40cm  Unid.  28 0 0 

Colocação de Aduelas em PV Unid. 02 4 15 

Colocação de manilhas de 80cm  Unid.  Não informado 10 0 

Substituição de Tampa de Ferro em PV Unid. Não informado 2 46 

Recuperação de Boca de Lobo Unid. Não informado 80 292 

Colocação de Pedra Portuguesa m² Não informado 507 1.176 

Substituição de Grelhas de Ferro Unid. Não informado 12 176 

Bloquetes m² Não informado 62 2.039 

Quadra de Areia (reposição de Areia) m² Não informado 37 180 

Praça (reforma) Unid. Não informado 30 0 

Colocação de meio-fio cordão Unid. Não informado Não informado 708 

Construção de Calçadas m² Não informado Não informado 1.215 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes - 100 80 

Visitas a entidades assistenciais - 04 06 

Entrega de cestas básicas - 250 182 

Reuniões com outros órgãos - 10 08 

Outros 108 Não informado Não informado 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema 01 65 49 2.000 12.020 9.442 

Teatro 32 216 110 300 10.515 49.683 

Música 09 43 36 4.750 17.910 70.690 

Dança 02 100 74 660 11.351 12.405 

Artes Plásticas 01 0 20 2.000 0 6.380 

Literatura 0 5 8 0 680 1.680 

Eventos culturais 37 88 47 42.100 79.632 41.700 

Outros eventos (OBS 1) 
27 158 211 Não 

informado 
2.049.547 23.676 

Obs: (1); em 2012, o evento Pentecostes realizado n o Taguaparque teve uma estimativa de 2.000.000 de p essoas presentes.  

Informações Complementares de  Educação  e  Cultura  – Biblioteca Pública  

Biblioteca Pública de Taguatinga  
Machado de Assis 

Especificação 

2010  2011  2013 

Número de Bibliotecas Públicas (OBS 1) 02 02 02 

Acervo disponível ao público 40.140 35.114 37.593 

Usuários (Freqüência Mensal) 44.167  3.816 3.768 
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Biblioteca Pública de Taguatinga  
Machado de Assis 

Especificação 

2010  2011  2013 

Empréstimos 4.596 7.571 6.791 

Devolução de Livros 4.339 7.509 6.751 

Inscrição de Leitor 1.043 1.012 849 

Descarte de Livros  6.066 1.304 5.682 

Restauração 114 59 104 

Doações Recebidas 9.690 13.786 18.304 

Livros Processados 1.526 1.450 1.198 

Baixa de Livros 194 443 923 

Troca de Etiquetas 1.725 478 454 

Doação de Livros 25.880 6.681 24.836 

Empréstimo de Filmes OBS (2)      2.265 1.564 617 

Filmes Processados 327 397 312 

Utilização do Telecentro OBS (2) 9.594 6.556 3.703 

Oficinas Realizadas 08 14 04 

Filmes Adquiridos 37 254 354 

Projetos Realizados 02 0 0 

Total de Leitores Inscritos:  Não Informado 1.699 2.410 

Apostilas Processadas: Não Informado 441 115 

Baixa de Apostilas:  Não Informado 08 0 

Apostilas Substituídas:  Não Informado 39 0 

Apostilas Doadas:  Não Informado 30 0 

Inclusão na Base de Dados:  Não Informado 2.260 1.208 

Livros Incluídos no Acervo de Reserva:  Não Informado 3.308 2.726 

Livros Retirados no Acervo de Reserva:  Não Informado 469 5.070 

Livros Substituídos:  Não Informado 103 60 

Pesquisa Raridade:  Não Informado 14 03 

Filmes Devolvidos:  Não Informado 263 439 

Filmes Incluídos na base de dados:  Não Informado 594 0 

Acervo Total de Filmes (DVD):  Não Informado 1.161 2.442 

Acervo Total de Filmes (VHS):  Não Informado 597 890 

Filmes Perdidos: Não Informado Não Informado 06 

Eventos: Não Informado Não Informado 03 

Troca de Classificação Não Informado Não Informado 1.053 

Obs (1): A segunda Biblioteca Pública é a Braille D orina Nowill para Cegos, que funciona nas dependênc ias da Biblioteca Pública Machado de 
Assis.  

Esporte e lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Lazer 10 0 32 1.400 0 15.420 

Eventos esportivos 1.437 1.436 1.305 99.165 138.390 148.828 

Outros(OBS 1 e 2) 26 22 89 1.004.670 26.600 1.560.530 

OBS (1); Em 2011, o evento Pentecostes realizado no  Taguaparque teve uma estimativa de 1.000.000 pesso as presentes. 
OBS (2); Em 2013, o evento Pentecostes realizado no  Taguaparque teve uma estimativa de 1.500.000 pesso as presentes.  

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Licenças de Funcionamento (OBS 4) 

Setor Provisório Indeterminado (OBS 4) Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Obs(1) 0 Obs(3) 16 0 Obs(3) 16 0 Obs(3) 
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 Licenças de Funcionamento (OBS 4) 

Setor Provisório Indeterminado (OBS 4) Total 

Habitação Coletiva Obs(1) 0 Obs(3) Obs(2) 23 Obs(3) Obs(2) 23 Obs(3) 

Comercial  Obs(1) 33 Obs(3) 545 1.445 Obs(3) 545 1.478 Obs(3) 

Industrial Obs(1) 0 Obs(3) 15 15 Obs(3) 15 15 Obs(3) 

Institucional Obs(1) 1 Obs(3) Não 
Informado 

2 Obs(3) Não 
Informado 

3 Obs(3) 

Área Rural Obs(1) 0 Obs(3) 0 0 Obs(3) 0 0 Obs(3) 

Outros (Eventual) Obs(1) 0 88 56 48 - 56 48 88 

Setor não Informado (Obs  03) 0 73 60,00 0 1.037 1.072 0 1.110 1.132 

Total Expedido Obs(1)  107 60,00 632 2.570 1.072 632 2.677 1.220 

OBS (1) – O Alvará de Funcionamento Precário foi ex tinto com o Decreto nº 31.482, de 29/03/2010.  
OBS (2) – Em 2011 os dados de Habitação Coletiva fo ram incluídos em Residencial.  
OBS (3) – Em julho de  2012 após atualização da pla nilha de Licenciamento de Atividades Econômicas pel a Coordenadoria das Cidades os 
dados deixaram de ser especificados por setor, entã o todas as licenças provisórias e indeterminadas de  2013 estão no campo Setor não 
Informado.  
OBS (4) – Os termos “Alvará de Funcionamento” e “de finitivo” foram substituídos, respectivamente, por  “Licença de Funcionamento” e  
“indeterminado” conforme a Lei Nº 4.457, de 23 de d ezembro de 2009. 
Consultas Prévias:   em 2011 = 5.422; em 2012 = 10. 688, em 2013 = 8.181. 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 136 194 121 34.105,54 47.881,07 29.975,14 

Habitação Coletiva  12 12 11 116.077,52 98.769,03 42.197,41 

Habitação Coletiva/Comercial  (Obs 1)  (Obs 1)  1 (Obs 1)  (Obs 1)  1.517,43 

Industrial 0 0 0 0 0 0 

Comercial  83 113 43 191.832,60 169.836,13 37.312,87 

Comercial/Residencial  (Obs 2)  (Obs 2)  16 (Obs 2)  (Obs 2)  8.408,31 

Institucional 08 17 9 169.232,27 67.229,49 23.253,66 

Outros 0 0 0 0 0 0 

Total Expedido (Obs 3) 239  336 201 511.247,93 383.715,72 142.664,82 

OBS(1): em 2012 os dados de Habitação Coletiva/Come rcial foram incluídos em Habitação Coletiva. 
OBS(2): em 2011 e 2012 os dados de Comércio/Residên cia foram incluídos em Comercial. 
OBS(3): em 2011 a Quantidade do Total Expedido foi corrigida, pois a soma estava errada. 
 
Outras Licenças Autorizadas -   OBRAS: 03;     Cort e de Pista: 03;     Canteiro de Obras: 53;    Demol ição de Obras: 34;   Eventos em Área 
Pública: 41;  Meio de Propaganda: 22.   

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar  42 83 70 8.437,73 18.628,85 16.281,72 

Habitação Coletiva  10 9 7 58.976,62 86.709,02 69.656,51 

Habitação Coletiva/Comercial  (Obs 1)  (Obs 1)  1 (Obs 1)  (Obs 1) 22.033,60 

Industrial 0 0 0 0 0 0 

Comercial  27 47 33 32.174,90 38.425,10 23.382,35 

Comercial/Residencial  (Obs 2)  (Obs 2)  7 (Obs 2)  (Obs 2) 10.418,42 

Institucional 0 1 0 0 20.481,82 0 

Outros 0 0 0 0 0 0 

Total Expedido 79 140 118 99.589,25 164.244,79 141. 772,60 

OBS(1): Em 2012 os dados de Habitação Coletiva/Come rcial foram incluídos em Habitação Coletiva. 
OBS(2): Em 2011 e 2012 os dados de Comércio/Residên cia foram incluídos em Comercial. 

Topografia 

Especificação Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011 Não informado 383 

2012 Não informado 449 

2013 Não informado 341 

Outras 2011 Não informado 07 
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Especificação Ano  Área/m 2 Quantidade  

2012 Não informado 318 

2013 Não informado 269 

Cota de Soleira Levantamento de Definições 

2011 Não informado 383 

2012 Não informado 449 

2013 Não informado 341 

Levantamento para Carta de Habite-se 

2011 Não informado 105 

2012 Não informado 173 

2013 Não informado 107 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 

Residencial 

Unifamiliar 113 28.429,36 56 5.849,75 2 14,55 171,00 34.293,66 

Habitação 
Coletiva 

5 11.262,32 1 15,35 0 0 6,00 11.277,67 

Comercial 48 40.041,66 15 4.984,11 0 0 63,00 45.025,77 

Industrial 1 326,66 0 0 0 0 1,00 326,66 

Plano de Ocupação 3 6.632,70 0 0 0 0 3,00 6.632,70 

Institucional 7 12.030,60 5 8.330,22 0 0 12,00 20.360,82 

Misto 

Institucional / Comercial 1 7.342,70 1 14,88 0 0 2,00 7.357,58 

Residencial / Comercial 13 7.478,20 5 2.054,12 0 0 18,00 9.532,32 

Outros(especificar: tapume) 33 12.295,38 0 0 0 0 33,00 12.295,38 

OBS(1): Projetos analisados e em exigência: 611.  

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Feiras Livres  05 05 05 677 868 772 
QSB 12 A.E.;  EQND 5/6;  QSD Praça do Cine 

Rex; CND Praça do Bicalho;  QSE Praça da Vila 
Dimas.   

Feiras Permanentes  03 03 04 622 636 800 QSC AE 7 (Importados); QNL/QNJ AE; QNM 
36/38 (M-Norte)  

Shopping Popular 01 01 OBS(1) 536 164 OBS(1) QS 03  A.E.  
OBS (1): Nos anos de 2011 e 2012 Shopping Popular f oi informado separado das Feiras Permanentes, mas e m 2013 foi incluído  nas 
informações das Feiras Permanentes.  

 
Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras - 1.668 1.572 

Fiscalização de Feiras 108 132 300 

Documentação Expedida Processos Protocolados - - 21 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 51 56 56 
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 26 25 25 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas Obs(1) Obs(1) Obs(1) 
Vistorias realizadas Obs(1) Obs(1) Obs(1) 
Produtores rurais cadastrados Obs(1) Obs(1) Obs(1) 
Propriedades rurais Obs(1) Obs(1) Obs(1) 
Associações Obs(1) Obs(1) Obs(1) 
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Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Cooperativas Obs(1) Obs(1) Obs(1) 
Visitas e reuniões Obs(1) Obs(1) Obs(1) 
Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal) Obs(1) Obs(1) Obs(1) 

OBS(1): As informações acima foram transferidas par a a GEPARJ, antiga Gerência de Agricultura. 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Alistamentos efetuados 3.792 3.809 3.675 

CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 4.459 4.082 4.669 

Atestado de desobrigação 197 160 113 

CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 18 10 12 

Certificado de Reservista 0 1 8 

Certificado de Isenção 41 44 42 

 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
No ano de 2013, a gestão esteve focada na realização de obras prioritárias para melhoria da 

qualidade de vida de setores que demandavam investimentos em reestruturações e reformas. No entanto, 
os diversos bloqueios e alterações ocorridos no orçamento, bem como a necessidade de interrupção da 
gestão anterior e a retomada da direção da unidade por novo gestor, já no final do ano, num momento de 
consolidação dos projetos iniciados, foram situações que limitaram a execução do planejamento inicial. 

A nova gestão preocupou-se em finalizar de forma eficiente, as atividades e os projetos que já 
estavam em andamento, priorizando a legalidade  dos procedimentos administrativos. Verifica-se que 
persiste ainda a necessidade de recomposição do quadro de pessoal incrementando o número de 
servidores efetivos na unidade. 

Uma medida adotada para diminuir o impacto da sobrecarga de trabalho foi a requisição de 
quarenta horas para nove servidores efetivos. Esta medida aguarda resposta de instâncias superiores.  

 Como perspectiva para 2014, intenta-se investir na capacitação dos servidores com vista a 
qualificá-los cada vez mais no que diz respeito à prestação de serviços eficientes e efetivos que priorizem a 
finalidade precípua da excelência no atendimento à comunidade. 
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3.05. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA – RA IV – UO: 09.106 
A Administração Regional de Brazlândia, criada pela Lei nº 4.545 de 10/12/64 é um órgão da 

Administração Direta Regionalizada, vinculado à Casa Civil e supervisionada pela Coordenadoria das 
Cidades. 

De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29/12/94, tem por 
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa IV, assim como 
coordenar executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, 
da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta de atividades delas 
decorrentes.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Ativ idade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 05 23 08 03 34 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 08 - 63 - 71 
Requisitados Órgãos do GDF 02 07 06 01 16 
Outros Estagiários - 05 - 05 10 
Subtotal (Força de Trabalho)  15 35 72 09 131 
(+) Cedidos para outros órgãos - - 02 - 02 

Total Geral  15 35 74 09 133 
 Obs.: Posição em 31/12/2013.  
 

1. Realizações  
 
PROGRAMAS DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicia Autorizado Empenhado Liquidado 

1471 - Modernização de Sistema de Informação  40.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 65.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  115.000 34.218 34.218 34.218 
9740 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Brazlândia 115.000 34.218 34.218 34.218 
8502 - Administração de Pessoal  5.666.674 5.794.314 5.788.521 5.788.521 
8839 - Administração de Pessoal- Administração Regional- 
Brazlândia 5.666.674 5.794.314 5.788.521 5.788.521 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  595.233 524.910 500.931 500.931 
9655 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração 
Regional- Brazlândia 595.233 524.910 500.931 500.931 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  746.918 552.071 546.992 518.709 
9736 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- 
Administração Regional- Brazlândia 746.918 552.071 546.992 518.709 

Total do Programa  7.228.825 6.905.513 6.870.662 6.842.379 
 
A Região Administrativa de Brazlândia, neste programa, efetuou a remuneração e concessão 

benefícios a servidores ativos. Auxilio Creche, Alimentação e Transporte, bem como, manutenção de 
serviços (material elétrico. Gás liquefeito, relatório de controle ambiental, energia para utilização da Carreta 
da Mulher, revisão de ar condicionado, relatório de controle ambiental, manutenção de moto niveladora, 
projetos de águas pluviais). Ainda adquiriu aparelhos de Ar condicionado. Foi executada reforma geral do 
Posto de Saúde Setor Veredas.   

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicia Autorizado  Empenhado Liquidado 

3245 - Implantação de Parque de Exposições Agropecuárias  2.000 0 0 0 
Total do Programa  2.000 0 0 0 

  
 Aguardando regularização da área para implantação da ação. 
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PROGRAMA TEMÁTICO:  

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicia Autorizado  Empenhado Liquidado 

3678 - Realização de Eventos  90.000 161.623 158.322 158.322 
2772 - Realização de Eventos-Esportivos Administração Regional- 
Brazlândia 90.000 161.623 158.322 158.322 
7244 - Reforma de Estádio  300.000 0 0 0 

Total do Programa  390.000 161.623 158.322 158.322 

 
Evento (Quadradão) realizado com estruturas e serviços licitados pela SULIC/SEPLAN. Trata-

se de torneio tradicional na cidade com participação de diversos times inclusive de fora do DF. Público de 
aproximadamente 10 mil pessoas. Para tanto, foram adquiridas medalhas e troféus para premiar os 
competidores deste evento esportivo. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicia Autorizado  Empenhado Liquidado 

1302 - Construção de Feiras  300.000 0 0 0 
Total do Programa  300.000 0 0 0 

 
A ação não foi realizada, visto que aguarda regulamentação da expansão da área para 

elaboração de projetos. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

1110 - Execução de Obras de Urbanização  300.000 0 0 0 
9686 - Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- 
Brazlândia 1.180.000 552.056 552.056 552.056 
1950 - Construção de Praças Públicas e Parques  200.000 0 0 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  1.060.000 299.292 299.289 86.465 
9168 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- 
Administração Regional- Brazlândia 1.060.000 299.292 299.289 86.465 

Total do Programa  3.530.000 851.348 851.345 638.521 

 
Foram realizadas: 
Obras de urbanização: reforma da quadra poliesportiva da E/Q 36/37 com implantação de 

parque infantil, lixeiras e bancos; reforma da quadra poliesportiva da Q 46 com implantação de parque 
infantil, lixeiras; reforma da quadra poliesportiva da Q 45 com implantação de parque infantil. construção de 
calçadas e estacionamento Qd 06 Norte.   

Áreas urbanizadas e ajardinadas foram mantidas: aquisição de cimento; material para 
borracharia; moto bomba trifásico; corrente tadon; pedra marruada, manutenção de equipamentos, revisão 
de 300 horas de trator new roland, manutenção de pá carregadeira, manutenção de patrola. 

Equipamento adquirido via Central de Compras do GDF: Retroescavadeira WZ3025. 
Aguardando a contratante realizar registro da máquina junto ao órgão competente de Transito, para 
posterior emplacamento e utilização. Inscrito como restos a pagar não processados e trator de pequeno 
porte para corte de grama.  
  



Relatório Anual de Atividades – RA IV Brazlândia - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
96 

 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicia Autorizado Empenhado Liquidado 

3678 - Realização de Eventos  50.000 26.610,00 26.610 26.610 
2771 - Realização de Eventos-Aniversário da Cidade- 
Administração Regional- Brazlândia 50.000 26.610 26.610 26.610,00 
2776 - Realização de Eventos-Carnaval Administração Regional- 
Brazlândia 700.000 694.500 694.475 694.475 
4090 - Apoio a Eventos  50.000 1.148.077 1.148.048 1.148.048 
2510 - Apoio a Eventos- Festa do Morango Administração 
Regional- Brazlândia 50.000 1.148.077 1.148.048 1.148.048 
2511 - Apoio a Eventos- Culturais Administração Regional- 
Brazlândia 350.000 183.180 183.178 173.689 

Total do Programa  1.480.000 2.052.367 2.052.311 2.042.822 

 

Neste programa houve diversos eventos culturais apoiados e realizados tais como: 
Encontro da Mãe com o Filho, na sua XX edição atraiu para o evento mais de 50 mil pessoas 

para a tradicional festa realizada todos os anos no mês de maio em Brazlândia. Trazendo para a cidade 
inúmeros turistas gerando renda e movimento a economia da cidade, colocando Brazlândia como uma 
cidade com enorme potencial para o turismo religioso. Contratação de estruturas como palco, som 
iluminação, alambrados e barricada, cadeiras, camarins, serviços e Show Musical. Evento consta no 
Calendario Oficial de Eventos do GDF. 

Aniversário da Cidade, Desfile Cívico e Marcha para Jesus. Eventos tradicionais na cidade que 
juntos fazem parte das festividades de aniversario de Brazlândia. Os eventos juntos mobilizaram mais de 90 
mil pessoas. Contratação de estruturas: Palco, som, iluminação, barricada, arquibancada, alambrado, 
serviços de apoio, camisetas, banner, serviços de filmagem e fotografia. 

Carnaval. Conhecido como o “Carnaval da Paz” Brazlândia é uma das poucas Regiões 
Administrativas que realizam o Carnaval de Rua. Denominado BRAZFOLIA, atrai a cada ano mais turistas 
para a cidade. Conta com uma estrutura diferenciada, com área completamente fechada e com segurança 
privada e participação dos órgãos do GDF. Tem em média uma participação de 17.000 foliões por dia de 
festa e na tradicional ressaca de carnaval que é realizada no sábado seguinte do carnaval coloca na área 
do BRAZFOLIA mais de 35 mil foliões. Contratação de estruturas como: (palco, som, iluminação, camarins) 
Shows de Artistas locais, regionais e Nacionais. 

Festa do Morango: Festa realizada no ultimo fim de semana de agosto e na primeira semana 
de setembro, reúne os produtores rurais da região que é hoje considerada a terceiram maior produtora de 
morangos do Brasil e maior do Centro Oeste. O evento é realizado na Área Rural de Brazlândia 
movimentando a Economia local e gerando renda , além de movimentar o turismo da região e a produção 
agrícola como o comercio em geral. Na ultima edição a festa do Morango recebeu em todos os dias de festa 
cerca de 500 mil visitantes.  Superando todas as estimativas. Contratação de Estruturas. Shows Musicais. 
Taxa de Ecad. Instalação de Ponto de Energia e iluminação. Estrutura (palco, som, iluminação, fechamento, 
camarins, serviços de brigadista e segurança, camisetas, filmagem, fotografia e banner) 

Show Pirotécnico no Réveillon. Realizado as margens do Espelho D’água, já virou atração 
turística para as diversas famílias que permanecem na cidade na virada de ano em Brazlândia..   

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Confecção de quebra molas Unid. 20 15 25 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 150 120 180 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 70 60 90 
Recuperação de calçadas m² 500m2 400m2 250m2 
Transporte de material apreendido Viag. 25 32 40 
Capina, varrição e rastelagem m² 80.000 100.000 75.000 
Remoção de entulhos m³ 8.800 8.000 900.000 
Reposição de meios-fios Unid. 300 380 400 
Serviços de terraplanagem m² 150.000 175.000 200.000 
Roçagem manual m² 120.000 275.000 300.000 
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Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 16 94 246 
Habitação, CEB, CAESB 74 431 250 
SINE/ APEC/ CRAS 64 29 21 
Outros(Escolas, creches, etc) 4 0 0 

Trabalho com Grupos 
Gestantes 0 0 80 
Idosos 44 141 83 
Remoções 0 1 10 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes 0 21 19 
Visitas a entidades assistenciais 44 141 83 
Entrega de cestas básicas 0 1 10 
Reuniões com outros órgãos 11 21 19 
Outros 140 494 2.712 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema 1 2 1 300 520 7000 
Teatro 2 1 1 1000 300 500 
Música 2 5 7 50.000 250.000 300.000 
Dança 1 4 2 300 700 500 
Artes Plásticas 1 1 1 150 250 400 
Literatura 3 1 1 500 50 100 
Eventos culturais 10 19 14 150.000 430.000 615.000 
Outros eventos 5 6 3 1600 1500 1700 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 7 8 11 400 1.000 1.000 
Eventos esportivos 3 6 12 3.000 4.000 11.000 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento  
Setor  Provisório  Definitivo  Total  

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Comercial  16 43 17 09 08 07 25 51 24 
Área Rural 02 12 06 0 0 0 02 12 06 
Outros (Eventual) 18 12 23 0 0 0 18 12 23 

Total Expedido  - - - - - - 45 120 53 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 31 43 23 6.347,92 7.786,54 3.192,24 
Comercial 1 1 0 235,17 115,50 0 
Institucional 0 1 1 0 779,00 890,00 
Outros 3 1 2 1.104,04 499,86 911,28 

Total Expedido  35 46 26 7684,13 9.180,90 4993,52 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar 27 11 25 4.250,10 1.663,14 3.864,40 
Industrial 0 0 0  0 0 
Comercial 01 01 01 1.825,97 147,75 233,17 
Institucional 0 01 1 0 220,50 779,00 

Total Expedido  28 13 27 6076,07 2031,39 4.878,57 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 
2011 9.024,57 36 
2012 7.124,93 33 
2013 4.192,50 30 

Outras 2011 3.375,50 5 
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Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  
2012 19.307,00 7 
2013 336.987,00 13 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 8.088,35 28 
2012 4.509,56 21 
2013 6.882,20 23 

 
Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 
Residencial Unifamiliar 21 2856.67 2 268,43 - - 23 3.125,10 

Comercial 1 130,00 -  - - 1 130,00 
Institucional - - 1 890,00 - - 1 890,00 

Misto Residencial/Comercial 2 2.259,94 -  - - 2 2.259,94 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  Localização  

2011 2012 2013 2011 2012 2013  
Feiras Livres 1 1 1 0 0 0 SCDM 

Feiras Permanentes 1 1 1 174 174 174 V.SÃO JOSÉ 

 
Especificações  2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras 00 01 00 
Fiscalização de Feiras 00 01 00 

Bancas de Jornais e Revistas 
Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 03 03 03 
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 01 01 01 

3.  Informações complementares 

Recapeamento das principais avenidas da cidade de Brazlândia realizadas pela NOVACAP 
através do Programa “asfalto Novo”. Iluminação pública realizada pela CEB beneficiando a comunidade da 
RA IV, destacando-se a iluminação de 18 km da DF 430 em fase de finalização, beneficiando a não só a 
comunidade urbana, mas também a rural. 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

 A meta para 2014 é intensificar os investimentos na RA para atender melhor a população local.  
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3.06. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO – RA V –  UO: 09.107 
A Administração Regional de Sobradinho, órgão da administração direta regionalizada, com 

regimento interno aprovado pelo decreto Nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, é vinculada à Casa Civil 
da Governadoria, de acordo com Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012 e representa o Governo do 
Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa V, tendo por competência coordenar e executar 
atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 08 32 02 01 43 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 88 0 33 00 121 

Requisitados 
Órgãos do GDF 04 06 0 00 10 

Órgãos do Governo Federal 01 00 00 00 01 

Outros 
Estagiários 00 06 0 0 06 

Terceirizados (FUNAP) 00 13 00 00 13 

Subtotal (Força de Trabalho) 101 57 35 1 194 

(+) Cedidos para outros órgãos 03 00 00 00 03 

Total Geral 104 57 35 1 197 

1. Realizações  

PROGRAMAS DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de sistema de informação  23.000 23.000 0 0 
3903 - Reforma de prédios e próprios  50.000 1.495.310 1.495.310 0 
9655 - Reforma de prédios e próprios-Administração Regional- 
Sobradinho 50.000 1.495.310 1.495.310 0 
4088 - Capacitação de servidores  0 10.000 0 0 
8502 - Administração de pessoal  7.576.595 7.955.910 7949.626 7.870.679 
8829 - Administração de pessoal- Administração Regional- Sobradinho 7.576.595 7.955.910 7.949.626 7.870.679 
8504 - Concessão de benefícios a servidores  717.000 877.000 775.242 775.242 
9644 - Concessão de benefícios a servidores- Administração Regional- 
Sobradinho 717.000 877.000 775.242 775.242 
8517 - manutenção  de serviços administrativos gerais  1.210.672 857.298 657.488 657.188 
9725 - Manutenção de serviços administrativos gerais- Administração 
Regional- Sobradinho 1.210.672 857.298 657.488 657.188 

Total do Programa  9.577.267 11.195.521 10.877.666 9.303.109 
 

A Administração Regional de Sobradinho, norteada pelas suas atribuições e competências 
institucionais prosseguiu, em 2013, desenvolvendo um conjunto de ações e atividades que tiveram como 
escopo o aperfeiçoamento e modernização do processo orçamentário, a sistematização, a otimização e o 
aprimoramento das atividades de natureza operacional e a capacitação de seus servidores. 

Neste contexto, visando melhorar a eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas pelos 
profissionais do setor público que exercem atividades na área de licitações e contratos foi proporcionado 
treinamento e capacitação aos servidores por meio de cursos realizados pela Escola de Governo os quais 
foram de suma importância para o aprimoramento técnico dos servidores atuantes nas respectivas áreas 
fins. 

Com finalidade de contribuir para que as ações de políticas públicas efetivamente alcancem os 
resultados quantitativos e qualitativos almejados, em conformidade com os reais anseios e necessidades da 
sociedade, foram adquiridos alguns equipamentos para esta.  
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de quadras de esportes  700.000 0 0 0 
3440 - Reforma de quadras de esportes  50.000 0 0 0 
3678 - Realização de eventos  20.000 8.000 7.997 7.997 
2793 - realização de eventos-esportivos Administração Regional- 
Sobradinho 20.000 8.000 7.997 7.997 
4090 - Apoio a eventos  370.000 165.235 158.515 158.514 
5856 - (EPE) Apoio a eventos-apoio a eventos culturais e desportivos- 
Sobradinho 0 165.235 158.515 158.514 

Total do Programa  1.140.000 173.235 166.511 166.511 
 
Apoio à valorização as categorias de base do futebol amador de Sobradinho buscando a 

integração e dando oportunidade aos jovens carentes da Cidade. 
Dentre as atividades desportivas realizadas destacamos a 26ª edição do GP de Ciclismo. 

Contou com a parceria da Federação Brasiliense de Ciclismo, grupos de corredores da cidade órgãos 
públicos (segurança, saúde e educação) além da participação efetiva da população de nossa cidade onde 
aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentas) pessoas acompanharam a atividade. 

Realização da Rua de Lazer no Parque dos Jequitibás, local que se tornou o ponto de encontro 
da comunidade Sobradinho aos domingos, que por iniciativa da Administração Regional fez o fechamento 
da via em frente ao parque tornando uma via de prática desportiva e de encontro comunitário. 

Realização em parceria com a Entidade ABARKA dos jogos interescolares, reunindo cerca de 
2.500 (dois mil e quinhentos) estudantes da rede publica e particular de ensino teve como objetivo a 
congregação e a valorização do esporte como competição dentro de uma visão pedagógica de construção 
de cidadãos conscientes com a importância da competição esportiva. Em parceria com vários órgãos 
públicos, alem de segmentos da sociedade civil e empresários locais. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de obras de urbanização  2.360.001 1.341.892 1.341.891 429.890 
4782 - Execução de obras de urbanização- Administração Regional- 
Sobradinho 710.000 870.474 870.474 429.890 
5439 - (EP) Execução de obras de urbanização - executar obras de 
urbanização e infraestrutura na RA Sobradinho - Sobradinho 800.000 138.593 138.593 0 
5550 - (EP) Execução de obras de urbanização - execução de obras de 
urbanização em Sobradinho- Sobradinho 200.000 196.142 196.142 0 
5560 - (EP) Execução de obras de urbanização - execução de obras de 
urbanização em Sobradinho – 2013 - Sobradinho 150.000 136.682 136.682 0 
8508 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas  46.715 6.400 6.400 6.400 
9157 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas - 
Administração Regional- Sobradinho 46.715 6.400 6.400 6.400 

Total do Programa  2.406.716 1.348.292 1.348.291 436.290 
 

A ampliação do sistema de iluminação, além de complementar a iluminação local, propiciou 
mais segurança nas Quadras de Sobradinho levando iluminação a pontos deficientes em especial ao 
Comércio Local da Quadra 15, 17, na VC-215. 

Além disso, foram reformadas as Quadras Poliesportivas das Quadras 01, Conjuntos “B1” e 
“D1”, 02 Conjunto C/D, Quadra 03 Conjunto D/E e 04 Conjunto “E”, bem como a instalação de 3 Parques 
Infantis (Vila Rabelo II, Córrego do Arrozal e Quadra 4). 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 – ENERGIA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1763 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública  450.000 387.972 387.971 0 
5441 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Ampliação do 400.000 387.972 387.971 0 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Sistema de Iluminação Pública na Ra de Sobradinho- Sobradinho 

Total do Programa  450.000 387.972 387.971 0 
 

A ampliação do sistema de iluminação, além de complementar a iluminação local, propiciou 
mais segurança nas Quadras de Sobradinho levando iluminação a pontos deficientes em especial ao 
Comércio Local da Quadra 15, 17, na VC-215. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1583 - Reforma de centro de convivência e fortalecimento d e 
vínculos  100.000 0 0 0 

Total do Programa  100.000 0 0 0 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dot. Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3087 - Execução de obras de acessibilidade  30.000 0 0 0 
Total do Programa  30.000 0 0 0 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  250.000 646.975 646.683 646.683 
2781 - Realização de eventos-aniversário da cidade - Administração 
Regional- Sobradinho 50.000 449.625 449.624 449.624 
2792 - Realização de eventos- culturais Administração Regional- 
Sobradinho 50.000 50.000 49.978 49.978 
5431 - (EP) Realização de eventos-apoio à via sacra de 
Sobradinho/DF- Sobradinho 150.000 147.350 147.081 147.081 
4090 - Apoio a Eventos  200.000 384.416 384.414 380.646 
5443 - (EP) Apoio a eventos-apoio a atividades culturais da RA de 
Sobradinho- Sobradinho 200.000 197.402 197.402 196.189 
5851 - (EPE) Apoio a eventos-apoio as comemorações do aniversário 
de Sobradinho-Distrito Federal 0 99.383 99.383 96.827 
5862 - (EPE) Apoio a eventos-apoio ao projeto iv abala nova colina na 
RA de Sobradinho- Vicente Pires 0 15.000 15.000 15.000 
5907 - (EPE) Apoio a eventos - MSB - Movimento Samba de Brasília 
cultural - Sobradinho 0 72.630 72.630 72.630 

Total do Programa  450.000 1.031.391 1.031.391 1.027.329 
 

A cidade de Sobradinho tem forte apelo religioso por conta da realização das festas tradicionais 
do Padroeiro e das Barracas Marianas, organizadas em conjunto com as paróquias e os movimentos sociais 
que buscam a aproximação e a tradição religiosa de nossa Cidade. Tanto as Barracas Marianas quanto a 
Festa do Padroeiro reúnem em média 4 a 5.000 (quatro a cinco mil) pessoas por dia. 

A VIA SACRA de Sobradinho, tornou-se hoje uma das maiores realizadas em todo o Distrito 
Federal, onde reúne em torno de 15.500 (quinze mil e quinhentos) pessoas durante o evento e uma 
atividade expressiva de renovação espiritual para a comunidade religiosa de nossa cidade, contribuindo 
para a preservação de valores familiares. 

Dentre as atividades culturais realizadas pela Administração Regional de Sobradinho no ano de 
2013 vale destacar o resgate dos valores culturais da comunidade com desenvolvimento do potencial 
artístico e cultural através de expressões populares de grande relevância para a Comunidade, o Desfile 
Cívico Militar durante as comemorações do 53ª Aniversário da cidade que fortaleceu o dialogo com o 
segmento estudantil e com as entidades representativas de nossa cidade, além do apoio às manifestações 
populares como a Tradicional festa do Boi do Seu Teodoro, ícone cultural de nossa cidade, além de 
exposições, oficinas produção de trabalho e atividades culturais para novos valores na feira cultural de 
nossa cidade. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra cidadão  50.000 124.893 124.891 124.891 
8468 - Reintegra cidadão - Administração Regional- Sobradinho 50.000 124.893 124.892 124.892 

Total do Programa  50.000 124.893 124.891 124.891 
 

Os trabalhos desenvolvidos pelos prestadores da FUNAP, em média 13 pessoas, vêm 
atendendo à demanda de serviços da Administração de Sobradinho na área de manutenção, conservação e 
reparo dos próprios e em mobiliários urbanos da RA-V, prestando um serviço relevante aos moradores da 
cidade. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6230 – TURISMO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4090 - Apoio a eventos  80.000 79.502 79.500 79.500 
5346 - (EP) Apoio a eventos-apoio a Feicotur - feira de industria, 
comércio e turismo de Sobradinho/DF- Sobradinho 80.000 79.502 79.500 79.500 

Total do Programa  80.000 79.502 79.500 79.500 

 
A FEICOTUR (Feira do Comércio e Turismo de Sobradinho) vem se consolidando a cada ano 

como o maior evento comercial e de caráter turístico de nossa cidade. Reunindo diversos empresários de 
vários segmentos da cadeia produtiva. Conta, além disso, com inúmeras atividades culturais agregando 
valores significativos em meio às atividades econômicas eminentemente exploradas nesta feira. Atinge uma 
média de 31.000 (trinta um mil) pessoas por dias de realização do evento. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco m³ 142.308,48 668,74 392 
Confecção de quebra molas Unid. 18 0 0 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 179 180 188 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 20 52 80 
Recuperação de calçadas m² 315 50 725 
Reforma de equipamentos públicos Unid. 0 1 2 
Capina, varrição e rastelagem m² 0 500 530 
Remoção de entulhos m³ 21.570 21.900 38.300 
Reposição de meios-fios Unid. 209 784 2.487 
Serviços de terraplanagem m² 208.500 191.200 149.950 
Roçagem manual m² 480 0 2.000 
Serviços de roçagem mecânica m² 29.270 208.100 29.000 
Passeios (construção) m² 240 1.837 310 
Pintura de praça m² 1.900 0 800 
Muro (construção) m 60 0 110 
Execução de tapume m² 176 0 0 
Limpeza de calhas de concreto de águas pluviais m 200 0 0 
Poda de árvores Unid. 0 150 2591 
Rede de águas pluviais m 0 18 0 
Pintura de ponto de ônibus Unid. 0 1 0 
Replantio de mudas de árvores Unid. 0 0 10.000 
Replantio de gramado m² 0 0 3.500 
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Gráfico 1 – Quantidade de Serv. de Manutenção e Rec uperação expedido no período de 2011 a 2013 

 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 5 15 13 
Habitação, CEB, CAESB 3 29 03 
CDS/ Na hora/SEDEST - 45 31 
SINE/ APEC/ CRAS/CREAS 12 0 0 
Outros(Escolas, creches, etc) 16 97 38 

Trabalho com Grupos 

Gestantes - 0 03 
Idosos - 3 06 
Remoções 3 16 15 
Outros 2 140 77 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes 25 12 09 
Visitas a entidades assistenciais 6 18 25 
Entrega de cestas básicas - 0 31 
Reuniões com outros órgãos 8 0 29 
Outros 36 31 37 

 

Gráfico 2 – Quantidade de Serviço da PAS expedido n o período de 2011 a 2013 
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Ações Culturais 
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema 3 5 - 4.550 3150 - 
Teatro 6 3 - 9.550 230 - 
Música 3 27 - 6.200 71900 - 
Dança 0 1 - 0 0 - 
Artes Plásticas 3 2 - 4.650 2190 - 
Literatura 2 1 - 2.340 2000 - 
Artesanato 0 0 - 0 0 - 
Eventos culturais 4 3 - 197.198 1250 - 
Outros eventos 56 32 - 22.600 96.501 - 

 
Observação: O setor responsável não informou. 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 8 5 6 2.400 4.120 9.200 
Eventos esportivos 10 5 25 238.250 7.700 57.420 
Outros 1 0 0 2.000 0 0 

 

Gráfico 3 – Quantidade de Esporte e Lazer realizado s no período de 2011 a 2013 

 

Gráfico 4 – Quantidade de Público em Ativ. de Espor te e Lazer realizados no período de 2011 a 2013 
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

Setor  
Alvará de Funcionamento  

Provisório  Definitivo  Total  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial 10 40 4 15 8 2 25 48 6 
Habitação Coletiva 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Comercial  66 238 291 165 143 265 231 381 556 
Institucional 1 2 1 0 1 0 1 3 1 
Área Rural 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
Outros (Eventual) 1 15 15 1 0 0 2 15 15 
Total Expedido  78 295 314 181 153 265 259 448 581 

 
Gráfico 5 – Quantidade de Licenças Provisórias expe didas no período de 2011 a 2013 

 
 

Gráfico 6 – Quantidade de Licenças Definitivas expe didas no período de 2011 a 2013 
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Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 82 100 81 11.340,97 13.616,91 12.889,91 
Habitação Coletiva 1 1 0 8.335,95 4.901,69 0 
Comercial 16 24 9 37.834,98 23.621,21 0 
Institucional 1 2 0 781,36 1.819,21 0 
Área Rural 1 0 1 584,72 0 69,04 
Condomínio 121 104 0 27.063,79 24.198,71 0 

Total Expedido  222 231 91 85.941,77 68.157,73 12.958,95 

 
Gráfico 7 – Quantidade de Alvará de Construção expe dido no período de 2011 a 2013 

 
 

Gráfico 8 – Metros quadros (m²) de Alvará de Constr ução expedido no período de 2011 a 2013 

 
Carta de Habite-se 
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Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar 46 35 47 11.851,93 7.981,08 10.745,32 
Habitação Coletiva 1 1 0 8.098,04 4.969,78 0 
Comercial 11 13 6 5.797,32 7.430,50 2.557,82 
Institucional 0 0 1 0 0 788,46 
Total Expedido  58 49 54 25.747,29 20.381,36 14.091,60 
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Gráfico 9 – Quantidade de Carta de Habite-se expedi do no período de 2011 a 2013 

 

Gráfico 10 – Metros quadrados (m²) de Carta de Habi te-se expedido no período de 2011 a 2013 

 
Topografia 

Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Cota de Soleira Levantamento de Definições 
2011 - 313 
2012 - 137 
2013 - - 

Verificação de Alinhamento 
2011 - 313 
2012 - 112 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 - 68 
2012 - 47 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  

Localização 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Livres 7 - - 566 441 441 
DF-420, DF-425, Qd. 16, Qd. 
Central Feira do Padre, Qd. 2, 

Feira da Lua, Vila Rabelo. 
Feiras Permanentes 1 - - 329 304 304 Qd. Central, Feira Modelo 
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Especificações  2011 2012 2013 
Recadastramento de Feiras 0 695 - 
Fiscalização de Feiras 184 15 - 
Documentação Expedida Processos Protocolados 0 0 - 

 
Observação: O setor responsável não informou. 

Bancas de Jornais e Revistas 
Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 12 10 10 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas 63 0 0 
Vistorias realizadas 8 3 0 
Produtores rurais cadastrados 2.177 0 0 
Propriedades rurais 815 0 0 
Associações 11 0 0 
Cooperativas 1 1 0 
Visitas e reuniões 18 12 0 
Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal) 0 6 0 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 2.055 2.055 2.095 
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 1.494 2.813 2.995 
CI-Certificado de Incorporação 22 15 17 
Atestado de desobrigação 5 28 30 
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 2 49 5 
CAM-Certificado de Alistamento Militar 0 152 2.949 
Declarações de dispensado 0 1700 1.976 
Transferência de domicílio 271 321 365 
Certidão Tempo de Serviço 0 3 2 
Processo Reservista 2ª Via 0 5 6 

 
 Gráfico 11 – Quantidade de serviço da Junta de Ser viço Militar expedido no período de 2011 a 2013 
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4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Com uma natureza privilegiada, a cidade serrana investe para se transformar no maior centro 
de lazer rural do DF. A cidade de Sobradinho localizada ao norte do Distrito Federal a vinte dois quilômetros 
do Plano Piloto possui hoje um grande potencial para o ecoturismo. Com sua rica produção agrícola e sua 
vertente artística, Sobradinho, hoje, se consolida como uma das melhores cidades do Distrito Federal. 

Assim, todo o esforço tem sido no sentido de preservar e manter as características que 
achamos importantes para nossa cidade. A execução do “Quadro Detalhamento Despesas – QDD”, tem se 
privado pela lisura e pelo cuidado em bem aplicar estes recursos públicos.  

As dificuldades encontradas estão no que diz respeito à falta de pessoal, equipamentos e 
materiais para atender de forma eficaz e eficiente todas as demandas da Comunidade. 

Mesmo com tantos problemas conseguimos realizar algumas licitações, o que nos faz 
confiantes para o ano de 2014 de executarmos ainda mais, ou um percentual maior que o ano de 2013, 
devido a experiência adquirida e o planejamento elaborado por esta Regional Administrativa. Com isto, 
destacamos o grande diferencial desse governo em atender aos anseios da nossa população. 
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3.07. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA – RA VI – UO: 09.108 

A Administração Regional de Planaltina, criada pela lei nº 4545, de 10/12/1964, é um órgão da 
Administração Direta Regionalizada, é vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º 
do Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012. 

A Administração tem por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse 
público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação e da execução direta 
das atividades delas decorrentes. 

 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 5 10 - 23 38 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 18 - 114 - 132 

Requisitados Órgãos do GDF 02 04 10 02 18 

Outros Estagiários - - - 19 19 

Subtotal (Força de Trabalho) 25 14 124 44 207 

(-) Cedidos para outros órgãos - 04 - - 04 

Total Geral 25 18 124 44 211 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

 

1. Realizações  
 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  74.078 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e  dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação  26.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e  Próprios  50.000 50.000 7.380 0 
9736 - Reforma De Prédios E Próprios- Administração Regional- 
Planaltina 50.000 50.000 7.380 0 
8502 - Administração d e Pessoal  7.649.922 7.572.821 7.572.819 7.572.819 
8777 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Planaltina 7.649.922 7.572.821 7.572.819 7.572.819 
8504 - Concessão de Benefícios a  Servidores  900.000 885.000 818.163 818.163 
9647 - Concessão de Benefícios a Servidores - Administração 
Regional- Planaltina 900.000 885.000 818.163 818.163 
8517 - Manutenção d e Serviços Administrativos Gerais  1.748.520 1.410.533 1.409.842 1.334.078 
9728 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- 
Administração Regional- Planaltina 1.748.520 1.410.533 1.409.842 1.334.078 

Total d o Programa  10.448.520 9.918.354 9.808.204 9.725.060 
 

 Em relação às ações de manutenção dos serviços administrativos gerais, as contratações de 
serviços de terceiros comprometeram a maior parte dos recursos autorizados. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção De Quadras De Esportes  750.000 300.564 0 0 
3047 - Implantação de Espaços Esportivos  2.100.000 1.530.055 297.999 0 
5482 - (EP)Implantação de Espaços Esportivos - Implantação de                                                                                                                              
em Planaltina/DF- Planaltina 300.000 300.000 297.999 0 
3678 - Realização de Eventos  30.000 30.000 29.985 29.985 
2797 - Realização de Eventos- Esportivos Administração Regional- 
Planaltina 30.000 30.000 29.985 29.985 
4090 - Apoio  a Eventos  500.000 350.000 167.841 121.791 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
5478 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio às Atividades Esportivas de 
Planaltina/DF- Esportes Radicais,Campeonatos,Copinha e 
Qualificando Espaços Públicos- Planaltina 500.000 350.000 167.841 121.791 

Total d o Programa  3.380.000 2.210.619 495.825 151.776 

 As ações referentes aos eventos esportivos contemplaram a realização da “Copa Sul 
Americana de Futebol de Base” e a aquisição de uniformes para o “Campeonato Amador de Planaltina”. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1110 - Execução de Obras de Urbanização  2.710.000  775.976 575.975 399.236 
9678 - Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- 
Planaltina 1.020.000 575.976 575.975 399.236 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinada s  110.000 0 0 0 
Total do Programa  2.820.000 775.976 575.975 399.236 

As obras de urbanização, implantadas na área de jurisdição desta RA, beneficiaram as áreas 
de esporte e lazer, infraestrutura e o sistema viário, conforme ilustração a seguir: 

 
Especificação Descrição das Obras Quantidade realiz ada 

Sistema Viário 

Pavimentação  Asfáltica 20.850 m² 
Encascalhamento 36.280 m² 
Regularização de Vias 64 km 
Lombadas 40 

Redes de Infraestrutura 
Captação de Águas (Boca-de-Lobo) 06 
Iluminação Pública 781 

Esporte e Lazer 

Quadra  Poliesportiva 22 
Equipamentos de Ginástica 11 
Parque Infantil 04 
 Pista de Skate 01 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6213 - SANEAMENTO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3669 - Implantação de Redes d e Esgotos  300.000 0 0 0 
Total do Programa  300.000 0 0 0 

 
 Os recursos destinados à implantação de redes de esgotos foram cancelados por força de 
decreto. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

3678 - Realização de Eventos  300.000 858.743 789.210 746.705 
2784 - Realização de Eventos-Culturais Administração Regional- 
Planaltina 30.000 464.021 464.021 457.116 
2798 - Realização de Eventos- Aniversário da Cidade Administração 
Regional- Planaltina 20.000 19.722 19.722 19.722 
5449 - (EP)Realização de Eventos-Apoio a Festa de Pentecostes Na 
Ra de Planaltina- Planaltina 50.000 100.000 99.092 99.092 
5451 - (EP)Realização de Eventos-Apoio a Via Sacra de Planaltina- 
Planaltina 150.000 150.000 146.775 146.775 
5887 - (EPE)Realização de Eventos-Apoio ao Projeto Rapensando nas 
Escolas- Planaltina 0 125.000 59.600 24.000 
4090 - Apoio a Eventos  2.350.000 2.153.170 2.115.839 2.026.255 
5116 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Festa do Divino Espírito Santo em 100.000 100.000 100.000 100.000 
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
Planaltina - 2013- Planaltina 
5399 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Realização da Cruzada 
Evangelistica de Planaltina- Planaltina 120.000 120.000 119.977 119.977 
5411 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Realização da Festa de São 
Vicente de Paulo - Planaltina/DF- Planaltina 50.000 50.000 48.440 32.700 
5423 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Realização da Festa de Santa Rita 
- Planaltina/DF- Planaltina 50.000 45.050 45.049 44.865 
5424 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Realização da Festa do Divino em 
Planaltina/DF- Planaltina 170.000 170.000 169.914 169.914 
5426 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Realização da Via Sacra ao Vivo 
de Planaltina/DF- Planaltina 350.000 349.720 349.719 349.719 
5432 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Realização ao II Encontro de 
Folias do Divino de Planaltina/DF- Planaltina 250.000 250.000 244.837 237.337 
5457 - (EP)Apoio  a Eventos-Apoio a Comissão Jovem Gente Como 
Agente- Planaltina 50.000 50.000 21.700 2.500 
5475 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Festa do Divino Espírito Santo - 
Festa da Tradição e Cultura na RA De Planaltina- Planaltina 100.000 100.000 100.000 100.000 
5493 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio as Atividades Culturais de 
Planaltina/DF- Festival de Rock, Mostra de Teatro,Carro de Boi, 
Festança, Cidade Sustentavel, AGROTAB, Festa do Pi- Planaltina 900.000 800.000 797.994 751.034 
5506 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Cavalgada Portal Minas- 
Planaltina 50.000 18.400 18.369 18.369 
5594 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio ao Evento Via Sacra ao Vivo de 
Planaltina - 2013- Planaltina 100.000 100.000 99.840 99.840 
5968 - Construção de Espaço Cultural  1.000.000 0 0 0 

Total do Programa 3.650.000  3.011.913 2.905.049 2.772.960 

As ações culturais, antes relacionadas, atingiram expressivo quantitativo de público-alvo, 
conforme quadro demonstrativo a seguir:  

Eventos   Público-Alvo 
Festa de São Sebastião  12.000 
Expoplan 180.000 
Cruzada Evangelística    30.000 
Aniversário da Cidade   30.000 
Festa de Pentecostes   12.000 
Via Sacra 120.000 
Festa do Divino Espírito Santo   20.000 
Festa de São Vicente de Paulo   10.000 
Festa de Santa Rita       12.000 
AMIPAZ   15.000 
XXIV Semana do Produtor Rural   10.000 
Cavalgada Portal Minas    4.000 

   

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  120.000 0 0 0 
Total do Programa  120.000 0 0 0 

 
 Os recursos alocados à ação anterior foram cancelados por meio de decreto. 
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2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação dos Serviços Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³           100  1.500 612 

Confecção de quebra molas Unid. - 93 - 

Desobstrução de bocas de lobo Unid.              70  38 92 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid.              16  108 49 

Recuperação de calçadas m²               -   1.827 167 

Capina, varrição e rastelagem m²      15.000  280 6.900 

Remoção de entulhos m³      16.370  152.433 3.480 

Reposição de meios-fios Unid.               -   1.000 - 

Serviços de terraplanagem m²   210.000  1.626.050 46.660 

Roçagem manual m²        9.300  215.740 5.200 

Serviços de roçagem mecânica m²      81.000  198.980 646.000 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 62 33 - 

Habitação, CEB, CAESB 28 6 - 

CDS/ Na hora 162 112 42 

SINE/ APEC/ CRAS 364 19 - 

Outros(Escolas, creches, etc) - 17 11 

Trabalho com Grupos 
Gestantes 15 - - 

Idosos 27 - - 

Ações Culturais  

Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema 22 10 5 1.300 2.000 1.715 

Teatro 27 14 19 11.250 106.000 1.610 

Música 26 29 6 110.950 139.500 11.300 

Artes Plásticas 8 6 1 6.480 2.040 500 

Literatura 12 7 2 2.700 3.150 2.750 

Eventos culturais 23 - - 29.200 - - 

Outros eventos 30 29 13 12.360 56.110 126.930 

Esporte e lazer 

Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Lazer - 1 1 - 7.000 1.000 

Eventos esportivos 91 139 66 129.850 91.100 74.150 
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 

Setor  

Alvará de Funcionamento 

Provisório Definitivo Total 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - - - 02 12 16 02 12 16 

Comercial  - - - 53 105 26 53 105 26 

Industrial - - - 02 3 - 02 3 - 

Outros (Eventual) - - - 67 765 222 67 765 222 

Total Expedido - - - 124 885 264 124 885 264 

 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar 18 65 66 3.794,82 13.335,47 12.254,92 

Industrial - - 01 - - 265,18 

Comercial 04 16 18 6.701,53 7.165,15 10.001,04 

Institucional 02 - 01 4.514,49 - 1.118,48 

Outros - - 01 - - 200,00 

Total Expedido 24 81 87 15.010,84  20.500,62 23.839,62 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar 14 36 43 2.350,66 5.370,94 6.123,20 

Comercial 02 - 2 1.150,44 - 1.339,34 

Outros - - 1 - - 402,10 

Total Expedido 16 36 46     3.501,10  5.370,94 7.864,64 

Topografia 

Especificação Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011  45.187,46 72 

2012 42.934,53 133 

2013 20.113,14 91 

Outras 

2011 4.528,00 15 

2012 5.858,77 3 

2013 50.968,79 36 

Cota de Soleira Levantamento de Definições 

2011 5.613,00 30 

2012 47.443,30 133 

2013 69.812,93 127 

Elaboração de Croquis de Cadastro 

2011 73.026,30 43 

2012 332.237,15 51 

2013 25.059.116 83 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 289.907,32 148 

2012 1.396,00 7 
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Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 

Residencial 
Unifamiliar 65 9.747,28 3 296,01 - - 68 10.043,29 

Habitação 
Coletiva 

2 5.441,79 - - - - 2 5.441,79 

Comercial 23 13.182,30 - - 1 13,05 24 13.169,25 

Institucional 6 5.261,45 - - - - 6 5.261,45 

Misto 
Residencial/Comercial 2 588,10 - - - - 2 588,10 

Outros 3 476,85 - - - - 3 476,85 

 

3.  Informações complementares 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Feiras Livres 01 04 01 122 269 06 Praça dos Namorados 

Feiras Permanentes 03 03 04 1.337 951 1281 Polo de Feiras 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Documentação Expedida Processos Protocolados - 108/130 517 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 02 03 03 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Vistorias realizadas - 221 176 

Produtores rurais cadastrados 349 1.361 838 

Propriedades rurais - 48 38 

Associações 164 120 385 

Cooperativas - 60 - 

Visitas e reuniões 155 296 192 

Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal) 304 1579 850 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Alistamentos efetuados - 2.521 2.697 

CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação - 2.521 2.807 

CI-Certificado de Incorporação - - 27 

CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo - 09 01 

CAM-Certificado de Alistamento Militar - - 2.697 

 
4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

 Mais uma vez, em 2013, a Administração Regional de Planaltina desempenhou relevante 
papel junto aos órgãos competentes, como interlocutora e intermediadora, visando canalizar recursos para o 
atendimento das demandas da população e a realização das benfeitorias que a cidade necessita.  

 Contudo, ainda prevaleceram alguns fatores que representaram entraves para o alcance 
dos objetivos almejados e comprometeram a produtividade desta Unidade, tais como, a insuficiência de 
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recursos financeiros, a falta de regularização fundiária, a escassez de mão de obra qualificada, a carência 
de equipamentos e maquinários, a precariedade de instalações, dentre outros. 

 Nesse sentido, observa-se que as administrações regionais carecem de maior autonomia 
nas funções de fiscalização, inspeção, gerenciamento de recursos e execução de obras de interesse 
público, em suas respectivas jurisdições. 

 Não obstante, esta Administração persistirá no intuito de superar tais obstáculos, 
aprimorando o gerenciamento dos instrumentos de que dispõe para dinamizar sua atuação, com eficácia e 
eficiência, em prol do bem comum e, assim, promover significativo incremento nos níveis de emprego e 
renda, fomentando o pleno desenvolvimento de Planaltina.  

Síntese das Realizações na RA de Planaltina no exer cício de 2013  

Janeiro  
Ponto de Encontro Comunitário da quadra 3/4 da Vila Buritis 

Ponto de Encontro Comunitário Buritis IV 
 

Construção de calçadas via ns1 

Implantação de Abrigos para passageiros em diversas partes da cidade 

Fevereiro  

Reformada a quadra poliesportiva do Jardim Roriz 

Reformada quadra poliesportiva do Núcleo Rural Sarandi 

Iluminação Feira do Produtor 

Iluminação Setor de Diversão Central 

Iluminação Avenida Contorno Vila Vicentina Chácara 100 

Construção de calçadas da Escola Arapoanga 

Iluminação Pública no Vale do Amanhecer  CR 45 

Iluminação do Ponto de Encontro Comunitário Vale do Amanhecer 

Iluminação Pública da Avenida Goiás 

Março  

Centro de Educação Infantil número 1 -  Estância 

Pista de skate na Praça do Estudante 

Iluminação da DF-128 que liga Planaltina a Planaltina-GO 

Asfaltamento da Estância VI 

Pavimentação Estância Nova Planaltina 

Entrega das quadra poliesportiva da Vila de Fátima 

Conclusão da reforma das 4 quadras poliesportivas da Praça do Estudante 

Programa Cidadania com Energia no Arapoanga 

Implantação de rede de esgoto no Buritis IV 

Ponto de Encontro Comunitário Buritis IV 

Abril  

Conclusão do Campo de Futebol Sintético da quadra 22 do Arapoanga 

Entrega de 900 termos permissionários da Feira de Planaltina 

Conclusão da quadra poliesportiva da Escola Classe Vale do Sol 

Implantação de redutores de velocidade Vila Buritis-Arapoanga 

Operação Bocas de Lobo em vários bairros da cidade 

Inicio da obra de asfaltamento da DF 230 que liga Planaltina ao Núcleo Rural Taquara 

Iluminação Pública da Pista de Cooper 

Conclusão da reforma da quadra poliesportiva São Sebastião 

Conclusão da Construção da quadra poliesportiva Vila de Fátima 

Iluminação Pública da quadra poliesportiva Vila de Fátima 

Instalação de pardais na DF 230 

Maio  

Iluminação Pública da Rua Catalão 

Iluminação pública CR´S 46,47, 48 e 49 no Vale do Amanhecer 

Iluminação Pública na Fazendinha 
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Drenagem Pluvial Mestre Dármas 

Iluminação Pública - 60 postes novos do Arapoanga até Vila Buritis 

Implantação de redutor de velocidade na Vila Buritis 

Implantação de redutores de velocidade na DF-130 

Aprovação da Regularização Fundiária do Condomínio Marisol 
Junho  

Pavimentação asfáltica da Estância I/IV 

Duplicação da Estância Nova Planaltina 

 Pavimentação dos estacionamentos  do Centro de Saúde número 1 

Pavimentação do estacionamento da Escola Classe Vivência 

Início da Obra de Construção da Creche do Buritis IV; 

Asfaltamento da rua catalão; 

Pavimentação da rua no final da Avenida Independência; 

Julho  

Pavimentação do estacionamento do  Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar 

Construção de Bocas de Lobo na via NS1 

Recapeamento dos acostamentos da DF 130 

Conclusão da quadra poliesportiva da Vila Vicentina 

Implantação do Ponto de Encontro Comunitário (PEC), da Vila Vicentina 

Drenagem Pluvial Estância 

Agosto  

Entrega de 10 unidades habitacionais do Programa “Morar Bem Rural” no Núcleo Rural 

Implantação do Parque Recreativo Sucupira 

Setembro  

Implantação do Batalhão Rural com sede no Núcleo Rural Tabatinga 

Revitalização da Praça São Sebastião 

Implantação dos medidores de água no Núcleo Rural Pipiripau 

Outubro  

Entrega da Igrejinha de São Sebastião Restaurada pelo GDF 

Implantação do Programa Asfalto Novo em Planaltina 130 km 

Entrega de 90 ônibus novos 

Início Restauração do Museu Histórico de Planaltina 
Novembro  

Reinauguração do Conselho Tutelar I 
Dezembro  

Asfalto novo – Avenida Goiás 

Asfalto novo – Avenida Independência 

Asfalto novo – Avenida Contorno das Estâncias 

Inauguração da quadra de beach soccer 

Inauguração do asfalto da DF 230 

Perspectivas para 2014 

Malha Viária 
Asfaltamento da DF 131 - Asfaltamento da DF 128 a DF 205 

Duplicação da DF 128- Duplicação da DF 230 à Planaltina-GO 

Asfaltamento da DF 345 até a GO 118 

Asfaltamento da DF 100 – trecho entre a DF 250 e DF 295 

Asfaltamento da DF 205 – Via alternativa para acesso à DF 345 (Fercal) 

Viaduto da BR 020 entroncamento com a DF128 – Acesso a Planaltina-GO 

Infra Estrutura – Urbana 

Construção da Casa de Cultura: Valor estimado R$ 5,5 milhões 

Construção do Parque de Exposição: Valor estimado R$ 17 milhões 

Reforma do Estádio Adonir Guimarães 

Implantação do sistema SENAC 
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Construção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento 

Construção de Creches – no Vale do Amanhecer 

Construção de Creches – na Estância 

Construção de Creches – Vila Nossa Senhora de Fátima 

Construção de Creches – Setor Residencial Norte A 

Construção do Entreposto da CEASA – Núcleo Rural Santos Dumont 

Implantação da ADE – Área de Desenvolvimento Econômico 

Implantação do Programa Morar Bem – 0 a 3 

Drenagem e Asfalto 

Iluminação Pública 

Rede de Esgoto 

Água Potável 

PEC 

Quadras 

Parquinhos 

Complexo Esportivo da cidade (ao lado da vila) 

Cobertura de quadras 

Área Rural 
Escola Classe Altamar 

Escola Classe Cerâmica Reunidas Dom  Bosco 

Área Urbana 

CED 03 

Centro de Ensino Especial 

CEF Pompilio Marques 

CED 01 

CEF 03 

Revitalização do Centro Histórico 

Restauração do Museu Histórico 

Praça Salviano Monteiro Guimarães 

Casa de Câmara e Cadeia 

Pedra Fundamental 

Implantação do ECOMUSEU 

Iluminação 

Asfalto 

Infra estrutura básica - Banheiros 

Infra Estrutura – Rural 

Asfaltamento dos núcleos rurais 

Taquara: área interna 

São José: trecho ligando a DF 250 ao Núcleo rural e área interna do Núcleo rural: aproximadamente 5,0 Km 

Asfaltamento trecho de ligação BR 020 à Cerâmica Reunidas Dom Bosco 

Asfaltamento no Núcleo rural Pipiripau – área interna 
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3.08. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA VII – UO: 09.109 
Quanto a Região Administrativa do Paranoá, seu processo de formação como cidade iniciou-se 

a Vila Paranoá, situada na nova RA – VII, do antigo acampamento advindo com a construção da barragem 
do Lago Paranoá. Com o tempo e a localização privilegiada, a Vila Paranoá terminou caracterizando-se 
como o maior assentamento irregular e a situação irregular e a situação fundiária mais crítica, apresentando 
a maior taxa de mortalidade infantil do Distrito Federal. 

Em 1988, o Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto nº 11.208 de 17.08.1988, 
aprovou a fixação da Vila Paranoá e determinou a poligonal da área onde deveria ser assentada a 
população. Ao mesmo tempo, por meio do Decreto nº 11.208 de 17.08.1998, definiu a criação da ARIE – 
área de Relevante Interesse Ecológico do Paranoá. Esta área limita-se com área definida para a Vila 
Paranoá as margens do Lago e tem por objetivo, a preservação de suas margens. Por meio do Decreto nº 
12.027, de 04 de dezembro de 1989, foi declarado de relevante interesse público e social a transferência e 
o assentamento da Vila Paranoá, ficando proibida a alienação de lotes pela TERRACAP, na área de 
assentamento da Vila Paranoá. 

Quanto a disposição, área localizada próxima ao Lago Paranoá, contígua ao lado norte da 
barragem que o repressa, a Cidade Satélite Paranoá – CSPR está assentada entre a Estrada Parque 
Paranoá – EPPR (DF – 005) Estrada Parque Contorno – EPCT (DF – 001) e Estrada Parque Tamanduá – 
EPTM (DF – 015). Cumpre esclarecer que este parcelamento encontra-se rodeado por três áreas de 
preservação ambiental que são a APA – Área de Preservação Ambiental do Rio Bartolomeu, a ARIE – Área 
de Relevante Interesse Ecológico do Lago Paranoá e a Área de Captação do Tamanduá, administrada pela 
CAESB. 

 Atualmente a cidade tem cerca de 95 mil habitantes. A principal atividade econômica é o 
comércio, com 1,3 mil estabelecimentos. A maior parte das lojas de roupas e calçados e dos bares está 
distribuída nos três quilômetros da Avenida Central, conhecida como Avenida Paranoá. 

A área da cidade abrange 856 km•. A parte urbana é constituída pelas avenidas Comercial, 
Alta Tensão e Transversal. A zona rural é composta pelas colônias agrícolas Buriti Vermelho, Cariru, Capão 
Seco, Lamarão, São Bernardo, pelos núcleos rurais Jardim e Três Conquistas, pela agrovila Capão Seco, 
pelas áreas isoladas Quebrada dos Guimarães, Santo Antônio, Quebrada dos Neves e pelas comunidades 
rurais Boqueirão, Sobradinho dos Melos, Rajadinha, Café com Troco e Altiplano Leste. A produção 
agropecuária é diversificada: arroz, feijão, milho, soja, trigo, café, hortaliças e frutíferas, além dos rebanhos 
bovino, suíno e aves. O Paranoá tem a segunda maior área rural do DF. 

Quanto a atividade cultural preponderante, é um importante ponto de cultura e tenta preservar 
as raízes nordestinas por meio da dança de quadrilha. Atração principal dos moradores locais e das regiões 
vizinhas, é a Região Administrativa mais procurada no período de festas juninas. As apresentações são 
famosas, e as festas sempre ultrapassam o número esperado, e a cada ano a procura aumenta. 

 Os projetos culturais também têm lugares cativos nas paradas de ônibus. O projeto cultural de 
incentivo à leitura Varal Cultural disponibiliza várias obras para consulta. Resgatar e preservar as culturas 
brasileiras visando ao bem-estar social e ao retorno econômico é uma das marcas da cidade. 

A estrutura urbana do Paranoá é composta de 32 escolas; um posto de saúde; um hospital 
regional; um restaurante comunitário; uma rodoviária; uma biblioteca pública; um Batalhão de Polícia Militar; 
uma Companhia Regional de Incêndio do Corpo de Bombeiros; um Departamento de Trânsito (Detran); e as 
seguintes agências bancárias: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Banco Regional de 
Brasília. 

A Administração Regional do Paranoá, criada pela Lei nº 049, de 25/10/89, é um órgão da 
Administração Direta Regionalizada, coordenada pela Casa Civil conforme decreto nº 33.583 de 
16/03/2012. 

De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo decreto nº 22.338, de 24/08/01, tem por 
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administração VII, assim 
como coordenador e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do 
planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das 
atividades delas decorrentes. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) - 05 01 02 08 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 46 - 26 - 72 

Requisitados 
Órgãos do GDF 02 - 03 - 05 
Órgãos do Governo Federal - - 01 - 01 

Outros Estagiários - 08 - - 08 
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Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Terceirizados (FUNAP) - 22 - - 22 

Total Geral  48 35 31 02 116 
Obs. : Posição em 31/12/2013. 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3903 - Reforma de Prédios e Próprios  200.000 2.085.000 2.084.600 853.152 
5577 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Paranoá 200.000 2.085.000 2.084.600 853.152 
8502 - Administração de Pessoal  3.462.619 3.564.352 3.564.349 3.564.349 
8853 - Administração de Pessoal- Administracão Regional- Paranoá 3.462.619 3.564.352 3.564.349 3.564.349 
8504 - Concessão  de Benefícios A Servidores  456.944 456.944 406.082 406.082 
9662 - Concessão de Benefícios A Servidores-Admistração Regional- 
Paranoá 456.944 456.944 406.082 406.082 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.152.677 483.745 450.912 384.735 
9706 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Paranoá 1.152.677 483.745 450.912 384.735 

Total do Programa  5.272.240 6.590.041 6.505.944 5.208.318 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2024 - Apoio ao Desporto e Lazer para a Juventude do Distr ito 
Federal  200.000 62.682 58.383 57.383 
5538 - (EP) Apoio ao Desporto e Lazer para a Juventude do Distrito 
Federal- Administração Regional- Paranoá 200.000 62.682 58.383 57.050 
3678 - Realização de Eventos  70.000 0 0 0 

Total do Programa  270.000 62.682 58.383 57.051 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  6.700.000 5.893.986 5.889.612 4.090.062 

5105 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Paranoá 5.500.000 4.600.000 4.599.944 3.163.318 

9659 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Paranoá 1.050.000 1.148.190 1.148.186 785.262 

9720 - Execução de Obras de Urbanização- Construção de 
estacionamento Público- Paranoá 0 145.796 141.482 141.482 

8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  718.000 28.255 28.255 22.561 

9139 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração 
Regional- Paranoá 318.000 28.255 28.255 22.561 

Total do Programa  7.418.000 5.922.241 5.917.866 4.112.623 

 
No ano de 2013, a Região Administrativa foi contemplada com diversas obras, que modificaram 

de forma significante a oferta e incrementação de equipamentos públicos, tais como: Implantação da Praça 
e Churrasqueira no Núcleo Rural Capão Seco; Implantação dos Pontos de Encontros Comunitários – PEC 
das Quadras 18, 25, 06, 14, 15, 16, 17, 21, e do Núcleo Rural Três Conquistas;  Construção de Playgrounds 
dos Núcleos Rurais Café Sem Troco e Buriti; Adequação e reforma da unidade do Conselho Tutelar; 
Instalação elétrica do ginásio; Implantação das placas de endereçamento postal; Construção do 
estacionamento na área central; Construção de baias e containers nas áreas rurais e urbanas; Reforma das 
quadras poliesportivas das Quadras 03, 15, 19 e 29; Recuperação e Limpeza de “bocas de lobo”; Instalação 
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hidráulica da sede administrativa com substituição da caixa d’água; Implantação de passeios em concreto; 
Reforma da quadra coberta; Reforma e revitalização do Núcleo Rural Jardim I; Conclusão do asfaltamento 
de acesso ao Núcleo Rural Boqueirão; Pavimentação com bloquete de acesso ao Núcleo Rural Capão da 
Eva; Implantação de pista de Cooper;  
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  750.000 800.000 778.539 777.639 
5540 - Realização de eventos-Promoção de Atividades Culturais- 
Paranoá 500.000 600.000 588.846 588.846 
5845 - Realização de eventos-Comemoração do Aniversário da Cidade 
- Administração Regional- Paranoá 200.000 200.000 189.692 188.792 
4090 - Apoio A eventos  20.000 8.378 8.378 8.029 
2513 - Apoio A eventos-Culturais Administração Regional- Paranoá 20.000 8.378 8.378 8.029 

Total do Programa  770.000 808.378 786.916 785.667 

 

 Neste ano, a Administração Regional intensificou outras ações voltadas para as áreas 
esportiva e cultural do Paranoá. Até o mês de maio, quase 50 mil pessoas foram beneficiadas com eventos 
como oficinas literárias, exibição de filmes, palestras, cursos e organização de eventos como a Via-Sacra e 
o Festival de Hip-Hop. Realizada sempre aos domingos, a Feira do Paranoá também foi incrementada por 
eventos como “Arte e Cultura na Feira”, promovido pela Administração Regional, que oferece atividades 
artísticas realizadas em um palco montado junto às bancas do local, a comunidade local está começando a 
usufruir desse novo espaço, que prioriza artistas locais atuantes em segmentos como dança, mamulengo, 
apresentações musicais, teatro, capoeira e o tradicional repente. Nos meses de junho, julho e agosto, foram 
realizadas as tradicionais quadrilhas e festejos juninos, com grande participação popular. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  150.000 268.000 268.000 230.808 
8440 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Paranoá 150.000 268.000 268.000 230.808 

Total do Programa  150.000 268.000 268.000 230.808 

2. Informações Complementares 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 299 1.182 2.113 

Confecção de quebra molas Unid. - 12 0 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 61 198 548 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 08 35 104 

Recuperação de calçadas m² 13 12 548 

Reforma de equipamentos públicos Unid. 7 10 4 

Transporte de material apreendido Viag. 3 0 0 

Capina, varrição e rastelagem m² 17.200 5.115 5.950 

Remoção de entulhos m³ 1.249.000 10.623 11.438 

Reposição de meios-fios Unid. 154 79 263 

Serviços de terraplanagem m² 30.000 9668 734 

Roçagem manual m² 93.940 7.328 3.456 

Serviços de roçagem mecânica m² - 4.565 259 
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Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 81 07 8630 

Habitação, CEB, CAESB 17 2000 - 

CDS/ Na hora 12 - 02 

SINE/ APEC/ CRAS 237 19 151 

Outros(Escolas, creches, etc) 125 12 643 

Trabalho com Grupos 

Gestantes 3 01 - 

Idosos - - 5 

Remoções 87 - 16 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes - 03 41 

Visitas a entidades assistenciais - 01 - 

Entrega de cestas básicas - 01 34 

Reuniões com outros órgãos - 03 127 

Outros 08 135 134 

 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema 01 02 77 10.000 5.000 1.330 
Teatro 02 02 00 2.500 1.500 00 
Música 34 04 14 103.000 45.000 27.950 
Dança 01 03 1 2.000 1.500 800 
Artes Plásticas 09 01 2 6.000 4.500 20 
Literatura 01 10 111 500 500 2450 
Eventos culturais - 04 48 - - 98,500 
Outros eventos 08 - 12 5.600 6.100 3800 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer - 02 04 - 6.000 1950 
Eventos esportivos 30 02 14 74.100 7.000 6.450 
Outros - - 24 - - 10.478 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará de Funcionamento  

Setor  Provisório  Definitivo  Total  
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - 00 00 - 00 00 00 00 00 
Habitação Coletiva - 00 00 - 00 00 00 00 00 
Comercial  - 179* 93* - 00 00 - 179* 93* 
Industrial - 00 00 - 00 00 00 00 00 
Área Rural - 12* 09* - 00 00 - 12* 09* 
Outros (Eventual) - 46* 47* - 00 00 - 46* 47* 
Total Expedido  - 237* 149* - 00 00 - 237* 149* 
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Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar - 15 07 - 2.377,8 3.683,94 
Habitação Coletiva - 00 27 - 00 316.214,58 
Industrial - 00 00 - 00 00 
Comercial - 09 05 - 3.724,90 4.228,88 
Institucional - 00 00 - 00 00 
Outros - 01 01 - 4.654,00 890 

Total Expedido  - 25 40 - 11.478,28 325.017,40 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar - 00 00 - 00 00 
Industrial - 00 00 - 00 00 
Comercial - 00 00 - 00 00 
Institucional - 00 00 - 00 00 
Outros - 00 01 - 00 768,63 

Total Expedido  - 00 01 - 00 768,63 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m2  Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 
2012 - 8 
2013 22.188 99 

Outras 2012 - 21 
Cota de Soleira Levantamento de Definições 2013 10.929 66 
Elaboração de Croquis de Cadastro 2013 - 213 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2012 - 01 
2013 1.176,00 01 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 
Residencial 

Unifamiliar 06 - - - - - - 3.565,24 
Habitação 
Coletiva 

27 - - - - - - 
316.214,58 

Comercial 03 - - - - - - 3.085,87 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  Localização  

2011 2012 2013 2011 2012 2013  
Feiras Livres 1 1 1 201 201 201 Quadra 26 Paranoá 

 
Especificações  2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras - 55 2013 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas 959 888.000 624.000m2 
Vistorias realizadas 52 32 78 
Produtores rurais cadastrados 2.115 - 0 
Associações 22 18 18 
Cooperativas - - 01 
Visitas e reuniões 68 69 82 
Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal) - - 05 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 5.152 1.182 1.684 
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 2.000 984 1.605 
CI-Certificado de Incorporação 700 0 08 
Atestado de desobrigação 55 21 20 
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 80 0 03 
CAM-Certificado de Alistamento Militar 5.152 1.329 1.732 
Declarações de dispensado - 515 1.175 
Transferência de domicílio 430 79 360 

A Administração Regional do Paranoá iniciou os tramites processuais para instalação da 
unidade do “NA HORA” e a instalação do posto de atendimento do INSS. 
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3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No período atual, a Administração Regional tem por objetivo atender a demanda emanada da 
comunidade por um viés adequado ao desenvolvimento, no qual faz-se cada vez mais presente. A Região 
Administrativa VII, Paranoá, possui a segunda maior área rural do Distrito Federal, com uma diversidade de 
Núcleos Rurais, Colônias Agrícolas e parcelamentos de terras em fase de regularização. Sua área urbana 
consolidada conta hoje com 11.495 domicílios estimados e uma população urbana estimada de 46.527 
habitantes 

No ano de 2013, ocorreram ações contínuas de intervenções, edificações e obras de diversa 
natureza na área rural, a fim de promover a integração entre os setores e prover uma melhor infraestrutura, 
quanto a equipamentos públicos, aos comunitários rurais. Entretanto, em razão da vasta extensão da área 
rural, e da crescente demanda dos locais, uma quantidade importante de demandas encontra-se em curso 
para atendimento. 

Em face do mosaico de ocupação ocorrida na cidade, antes mesmo da consolidação como 
Região Administrativa, sendo que 56,4% dos ocupantes de domicílios são próprios, porém oriundos 
assentamento/invasão, sendo que 61,8% dos moradores no Paranoá adquiriram suas residências mediante 
doação e os que adquiriram com recursos próprios correspondem a 6,0%. A RA VII passa por um processo 
de regularização dos domicílios urbanos, enquanto que os ocupantes de parcelamentos de solo aguardam, 
também, as decisões e expedientes atinentes à regularização dos “condomínios” e núcleos rurais. 

Em razão da falta e desatualização das normas urbanísticas, as condições para licenciamento 
de atividades econômicas e licenciamento de construção encontram-se limitadas, não podendo abranger 
uma quantidade maior de ocupantes. 

Quanto a população da Região, 23,3% têm até 14 anos de idade, o grupo de 15 a 59 anos, que 
supostamente compõe a força de trabalho, responde por 66,3% dos habitantes. Na faixa de 60 anos ou 
mais concentram-se 8,4% dos habitantes. A maior parte da população é constituída por mulheres (52,7%). 
Da população total do Paranoá, 31,8% são estudantes, sendo que a maioria frequenta a escola pública. Em 
relação ao grau de instrução da população, 2,6% declararam ser analfabetos. A maior participação 
concentra-se na categoria dos que têm ensino fundamental incompleto (42,6%). Cabe observar que deste 
total, 51,9% são estudantes na faixa etária adequada. O ensino médio completo é o segundo nível de 
escolaridade com maior representatividade (17,1%). O curso superior completo conta com 3,1%. Observa-
se ainda que, 41% da população têm atividade remunerada, enquanto 6% encontram-se aposentados. Os 
desempregados somam 5,3% da população total. Entre os que trabalham, 29,9% desenvolvem suas 
atividades no comércio, 11,1% na construção civil e 12,8% em serviços domésticos. A Administração 
Pública (Federal e GDF) participam com apenas 7,5%. Entre os trabalhadores residentes na Região 
Administrativa do Paranoá, 30,4% trabalham na própria RA. Fora da localidade, destacam-se os que 
trabalham na RA Brasília (33,8%) seguidos pelos que trabalham no Lago Sul (9,9%) e Lago Norte (4,2%). 
Dessa forma, fica explícito a prevalência e importância do comércio local, pois se apresenta como um 
grande empregador da população, tendo e vista que, se considerarmos a participação do mesmo segmento 
nas outras Regiões Administrativa, de mesma característica. Com esse cenário, a Administração Regional 
se posicionou como orientadora e canal flexível de comunicação com os comerciantes e empregadores do 
segmento, no que diz respeito aos procedimentos para licenciamento de atividades econômicas, e como 
objeto de consultoria e orientação, uma vez que foi inaugurada uma “Sala do Empreendedor”, do SEBRAE, 
na Administração Regional. 

No ano de 2014, a Administração Regional planeja instruir e otimizar o atendimento e 
orientações aos comunitários, no que tange os Licenciamentos de Obra e Atividades Econômicas, efetuar a 
manutenção e conservação dos equipamentos Públicos, atender as novas demandas quanto as instruções 
de regularização imobiliária, e oferecer e apresentar para  uso comum os equipamentos públicos e obras 
recém criados. 
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3.9. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE –  RA VIII UO: 09.110 
A Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RAVIII é órgão da Administração Direta 

Regionalizada, vinculada a Secretaria de Estado da Casa Civil. 
De acordo com o Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29/12/1994, tem por 

competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa VIII, assim como 
coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do 
planejamento, coordenação e execução direta das atividades delas decorrentes. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 06 08 02 10 26 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 20 - 37 - 57 

Requisitados 
Órgãos do GDF 02 03 01 - 6 

Órgãos do Governo Federal - - 01 - 01 

Outros 
Estagiários - 5 - 5 10 

Terceirizados (FUNAP) - 13 - - 13 

Subtotal (Força de Trabalho) 28 29 41 15 113 

(+) Cedidos para outros órgãos - 01 01 01 03 

Total Geral 28 30 42 16 116 

1. Realizações  
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  40.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 50.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  220.000 146.493 146.492 146.492 
9739 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Núcleo Bandeirante 220.000 146.493 146.492 146.492 
8502 - Administração de Pessoal  4.963.919 4.927.010 4.919.008 4.857.035 
8837 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Núcleo 
Bandeirante 4.963.919 4.927.010 4.919.008 4.857.035 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  516.000 465.945 427.927 427.927 
9654 - Concessão de Benefícios A Servidores- Administração 
Regional- Núcleo Bandeirante 516.000 465.945 427.927 427.927 
8517 - Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  734.400 743.463 743.460 728.895 
9735 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -Administração 
Regional- Núcleo Bandeirante 734.400 743.463 743.460 728.895 

Total do Programa  6.524.319 6.282.911 6.236.888 6.160.350 

 
Reforma de prédios e próprios de Administração Regional: 1.520 m² de cobertura em telha com 

pintura em tinta esmaltada e 190m de cumeeira em alumínio.    
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

0001 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 
NUCLEO BANDEIRANTE 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  30.000 85.520 85.520 76.840 
7132 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições- Administração 
Regional- Núcleo Bandeirante 30.000 85.520 85.520 76.840 

Total do Programa  30.000 85.520 85.520 76.840 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  3.310.000 5.251.347 5.251.343 3.190.926 
5356 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Acessibilidade na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante RA 
VIII.- Núcleo Bandeirante 150.000 146.009 146.008 146.008 
5456 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização no Núcleo Bandeirante- Núcleo Bandeirante 450.000 450.000 450.000 450.000 
5522 - Execução de Obras de Urbanização-Realização de Obras de 
Infraestrutura e Urbanização na Região Administrativa do Núcleo 
Bandeirante Ra VIII- Núcleo Bandeirante 900.000 900.000 900.000 745.056 
5583 - Execução de Obras de Urbanização- Obras de Infraestrutura e 
Urbanização no Nucleo Bandeirante- Núcleo Bandeirante 500.000 500.000 500.000 436.447 
5753 - Execução de Obras de Urbanização- Obras de Infraestrutura e 
Urbanização no Nucleo Bandeirante - Ra VIII- Núcleo Bandeirante 150.000 450.000 450.000 290.320 
9684 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Núcleo Bandeirante 560.000 1.224.171 1.224.169 705.018 
9743 - Execução de Obras de Urbanização- Execução de Obras de 
Urbanização- Núcleo Bandeirante 0 145.970 145.970 145.970 
9766 - Execução de Obras de Urbanização- Execução de Obras de 
Infraestrutura Urbana na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante- 
Ra VIII- Núcleo Bandeirante 0 997.398 997.398 126.341 
9781 - Execução de Obras de Urbanização- Execução de Obras de 
Urbanização- Núcleo Bandeirante 0 145.766 145.766 145.766 
9816 - Execução de Obras de Urbanização- Na RA do- Núcleo 
Bandeirante 0 145.748 145.747 0 
9849 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização no Núcleo Bandeirante- Núcleo Bandeirante 0 146.285 146.285 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  75.740 2.200 0 0 

Total do Programa  3.385.740 5.253.547 5.251.343 3.190.926 
 

- execução de 495,03 m² de calçada de concreto; 318,43m² de grama e 700,00m de meio-fio 
em diversas localidades  do Núcleo Bandeirante; 

- instalação de 1.528,48m de meio fio; Instalação de 411,12 m² de blocos de concreto; 
Instalação de 247,42m² calçadas, 198 m² de asfalto e 562 m de telhas, 190 m de cumeeira; 

- 186 m² de calçada construída , 112m² de meios  fios instalados; 

- 495,03m² de calçada em concreto; 1.520m² de cobertura de telhas, 240m² de revisão de 
estrutura metálica, 1.520m de pintura, Instalação de 233,76m²  de calçadas, 193,18m² de blocos de 
concretos, 211,39m² de grama, 70,15m² playground, 34,62m² de alambrado e 336,61m de meio fio; 
645,00m² de alambrado; quadra de tênis de 505,37m²; 

- 576m² de playground construído; 

- revitalização e urbanização de 470,00m² da Praça na Avenida Central; 

- 411,12m² área urbanizada; 247,42m² de calçada; 198,00m² de asfalto; 

- equipamentos esportivos reformados , lixamento e polimento, pintura impermeabilizante em 
1080m² de piso, 6m² demarcação  de quadras, colocação  de tabelas, baliza de futsal, recuperação de 
617,36m² de alambrado; 

- reforma de 1.014,91m² do estacionamento da Casa de Idoso; 

- construção de 1.108,86m² de estabelecimento do SIBS; 

- revitalização e urbanização de 470,00m² na Praça da Avenida Central; 

- construção de 1.050 m² de calçada, meios-fios e rampa de acessibilidade; 210m² de plantio 
de palmeiras; revitalização de muro e calçada do Estádio Vasco Viana; recuperação de 631,25m² de 
cercamento do Parque Recreativo; execução de 904,64 m² de calçamento; 

- 576,00 m² de construção de playground; 

- 1.200 m² de quadra de esporte revitalizada; 

- recuperação de 540 m² de área de recreação esportiva; recuperação de 1.360 m² de calçada. 

- construção de 1.258,90m² de estabelecimento e instalação de 747,25m² de  meios fios; 

- 157,50 m² de obra de cobertura da PEC. 844,20m² de urbanização nos becos entre quadras;  
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- confecção de trinta placas de endereçamento, medindo 1,50m² x 1,00m e 450 placas de 
endereçamento de ruas medindo 0,50m x 0,30m em faixa metálica pintada; 

- cobertura metálica em quadra poliesportiva com área total de 540 m²; reforma do Centro 
Cultural Garcia Neto, área total 500 m².  

- urbanização em blocos Inter travados em torno da Casa da Cultura com área total de 
3.277,84m², frente ao CEMNB e Escola Salesiana; 

- 1.160m² de estacionamento construído com instalação de meios fios; 

- ampliação de 110 m² de Biblioteca  Pública do Núcleo Bandeirante; 

- revitalização de 540,00m² de quadra de esportes, incluindo 208,00m² de calçadas  e 
384,00m² de reforma de  alambrado. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2094 - Promoção de Assistência Social Comunitária  5.000 0 0 0 
Total do Programa  5.000 0 0 0 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  20.000 0 0 0 
Total do Programa  20.000 0 0 0 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra  Cidadão  105.000 205.593 205.592 157.167 
8459 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Núcleo Bandeirante 105.000 205.593 205.592 157.167 

Total do Programa  105.000 205.593 205.592 157.167 

 
Foram assistidas em média 13 pessoas ao mês. Sentenciados da FUNAP à disposição da RA. 
 

2. Outras Realizações  
Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 896,12 5.741,00 4.670 
Confecção de quebra molas Unid. - - - 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 90 90 189 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 28 76 108 
Recuperação de calçadas m² 932,00 2.380,00 1.533 
Reforma de equipamentos públicos Unid. 01 05 - 
Transporte de material apreendido Viag. 04 - - 
Capina, varrição e rastelagem m² 47676,00 66200,00 27.444 
Remoção de entulhos m³ 11516,00 15340,00 52.500 
Reposição de meios-fios Unid. 180 1010 1.821 
Serviços de terraplanagem m² 12000,00 35500,00 115.600 
Roçagem manual m² 88617,00 164800,00 729.600 
Serviços de roçagem mecânica m² 342015,00 226068,00 2.296.000 
Retirada de faixas und 833 1555 3.705 
Retirada de galhos,madeiras,etc m² 2950,00 10500 23.680 
Recapeamento asfáltico m² 180,00 510,00 - 
Replantio de mudas de árvores und 50 160 335 
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Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Replantio de gramado m² 467,00 1500,00 5.720 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 
 
 

Área Médica 04 13 32 

Habitação, CEB, CAESB 04 05 7 

Educação 03 08 15 

CDS/ Na hora - - - 

SINE/ APEC/ CRAS 15 21 37 

Outros(Escolas, creches, ONG´S e outros) 18 61 5 

SEDEST - 43 225 

Trabalho com Grupos 

Gestantes 12 - - 

Idosos 12 70 770 

Deficientes - 05 - 

Comunidade - 05 - 

FUNAP - 02 02 

Moradores de rua - 02 - 

Carroceiros/catadores - 70 61 

Mulheres artesãs - 12 - 

Remoções 08 - - 

Jovens e crianças - - 2.523 

Mulheres - - 544 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes 06 - - 

Visitas a entidades assistenciais 12 - - 

Entrega de cestas básicas 375 - - 

Reuniões com outros órgãos 20 - 05 

Reuniões rede intersetorial - 153 80 

Cursos técnicos - 2.000 - 

Invasão irregular - 77 - 

Visitas a invasões - - 07 

Conferência de Assistência Social - - 174 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema 03 - 04 30.210 - 500 

Teatro 03 - 02 1.680 - 350 

Música 03 - 37 3.000 - 13.300 

Dança 03 - - 12.000 - - 

Artes Plásticas 01 - 02 1.000 - 700 

Literatura 01 - 11 40 - 2.250 

Eventos culturais 01  01 80 - 100 

Outros eventos 45  - 15.0000 - - 

Esporte e lazer 

Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Lazer 02 02 04 1.200 1.200 6.800 

Eventos esportivos 02 10 01 400 600 1.000 

Educação 04 05 - 120 600 - 

Saúde 01 02 - 300 400 - 

Religioso - 01 -  3.000 - 
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas - Alvarás 

 Alvará de Funcionamento 

Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - 1 - - - - - 01 - 

Comercial  - - - - 72 - - 72 - 

Industrial - - - - 12 - - 12 - 

Residencial / Comercial - 34 - - - - - 34 - 

Residencial / Industrial - 45 - - - - - 45 - 

Industrial / Comercial - 45 - - - - - 45 - 

(Eventual)- Área Publica - 23 - - - - - 23 - 

(Eventual) –Área Privada - 13 - - - - - 13 - 

Total Expedido - 161 - - 84 - - 245 - 

 
Observação: para o ano de 2013, em lugar de alvarás de funcionamento, foram emitidas 

licenças eventuais e indeterminadas. Os dados de licenciamento de atividades econômicas em 2013 foram 
organizados na tabela abaixo.  

 Licenciamento de Atividades Econômicas - Licenças 

 Licença 

Setor Eventual Indeterminada Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial - - 18 - - 130 - - 148 

Industrial - - 03 - - 27 - - 30 

Residencial - - 01 - - 02 - - 03 

Área Publica - - 01 - - - - - 01 

Total Expedido - - 23 - - 159 - - 182 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 04 16 19 950,71 3578,25    5.636,45 

Habitação Coletiva- 2quartos - 01 - - 665,00 - 

Industrial 03 03 04 6501,30 793,00 2.683,32 

Comercial 02 08 10 1410,54 11823,15 35.311,70 

Institucional 01 - 01 547,24 - 1.290,00 

Outros 02 - - - - - 

Residencial/Comercial - - 01 - - 258,26 

Total Expedido 12 28 35 9409,79 16859,40 45.179,73 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar 06 11 11 1772,56 2369,46 2.784,44 

Industrial 04 - 02 2783,69 - 1.372,18 

Comercial 03 2 06 2901,80 4738,84 30.424,69 

Institucional - 1 - - 547,24 - 

Residencial/Comercial - - 01 - - 580,77 

Total Expedido 13 14 20 7458,05 7655,54 35.162,08 
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Topografia 

Especificação Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011 5367,15 03 

2012 360,00 04 

2013 1.360,57 08 

Outras 

2011 - - 

2012 1400,00 04 

2013 2.970,00 01 

Cota de Soleira Levantamento de Definições 

2011 - - 

2012 - - 

2013 - - 

Elaboração de Croquis de Cadastro 

2011 - - 

2012 - - 

2013 - - 

Levantamento para Carta de Habite-se 

2011 4415,56 07 

2012 2759,76 12 

2013 22.036,31 21 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) Total (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 

Residencial 
Unifamiliar 06 1.332,69 10 1.134,97 - - 16 2.467,66 

Habitação 
Coletiva 

- - - - - - - - 

Comercial 01 389,53 06 17.017,03 - - 07 17.406,56 

Industrial  01 294,94 - - 02 198,84 03 96 

Institucional Pública - - - - - - - - 

Institucional Privada - - 02 9.472,40 - - - 9.472,40 

Misto 
Residencial/Comercial 02 493,71 01 152,16 - - - 645,87 

Outros - - - - - - - - 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 

Feiras Livres - - - - - - - 

Feiras Permanentes 01 01 01 108 108 108 Praça Padre Roque 

Feira dos Importados 01 01 01 48 48 48 Beco ao lado do 
CRAS 

Ambulantes 23 32 32 - - - - 

Cachorro quente 21 21 21 - - - - 

Eventual - 04 07 - - - - 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias - - - 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 12 12 12 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Alistamentos efetuados - 693 696 

CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação - 699 830 

CI-Certificado de Incorporação - - 07 

Atestado de desobrigação - 34 55 
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Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 

CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo - - 01 

CAM-Certificado de Alistamento Militar - - 647 

Declarações de dispensado - - - 

Transferência de domicílio - 25 30 

 
Em 2011, as atividades da Junta Regional do Serviço Militar do Núcleo Bandeirante foram 

atendidas pela Junta Regional Militar da RA I – Administração Regional de Brasília. 

Biblioteca  

Ano Frequência Inscrição Empréstimo Devolução Aquisição Seleção Descarte Registro Telecentro 

2011 18.504 134 1.507 1.386 2.472 157 2.315 95 1.604 

2012 19.480 139 1.244 1.092 1.316 83 1.128 122 2.045 

2013 13.225 137 1.197 966 734 57 563 57 1.889 

ACERVO TOTAL: 32.590 

3. Informações complementares 

Dois eventos grandes marcaram a cidade de forma especial em 2013: a Copa das 
Confederações (de futebol) e as comemorações natalinas. Para esses eventos, os servidores da RA, em 
grande mutirão, adornaram a cidade, utilizando garrafas pet, pneus e tambores. O objetivo foi evidenciar a 
importância da reciclagem de materiais descartáveis. 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A Administração do Núcleo Bandeirante tem certeza de que aumentou a qualidade de vida das 
pessoas, por meio das atividades realizadas em 2013. Empenhou os recursos que lhe foram 
disponibilizados com a devida prioridade, aplicando em suas ações os princípios que regem a administração 
pública.  
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3.10. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA – RA IX –  UO: 09.111 
A Administração Regional de Ceilândia - RA IX, órgão da Administração Direta, tem como 

função básica, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação, 
conforme previsto em seu regimento aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, Art. 1º. 

A Administração Regional de Ceilândia - RA IX está vinculada à Secretaria de Estado da Casa 
Civil, conforme previsto no art. 2 § 3º do Decreto nº 33.583 de 16.03.2012 que dispõe sobre a estrutura 
administrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 07 26 04 24 61 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 32 00 126 00 158 

Requisitados Órgãos do GDF 04 03 06 00 13 

Outros 
Estagiários 00 05 00 10 15 

Terceirizados (FUNAP) 00 16 00 00 16 

Subtotal (Força de Trabalho) 43  50 136 34 263 

(+) Cedidos para outros órgãos 00 06 00 04 10 

Total Geral 43 56 136 38 273 

1. Realizações  

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  80.000 229.320 229.319 229.319 
8457 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Ceilândia 
Etapa 08  -  16 Pessoas assistidas. Contratadas para prestação de 
serviços de reprografia, entrega de documentos, manutenção e 
conservação predial, manutenção e recuperação de bens móveis, 
recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, garçons e serviços 
gerais. Concluída-CO 80.000 229.320 229.319 229.319 

Total do Programa  80.000 229.320 229.319 229.319 
 
A Unidade atualmente está gerindo o Programa Reintegra Cidadão com a contratação de 16 

pessoas que desenvolvem  vários serviços gerais, auxiliando no desempenho das atividades e contribuindo 
nas funções de competência da Administração Regional. Portanto, esta mão de obra foi incluída  na Força 
de Trabalho da Unidade.    

 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  220.000 475 475 475 
2501 - Modernização de Sistema de Informação-Administração 
Regional- Ceilândia 220.000 475 475 475 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  0 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 150.000 14.000 13.890 13.890 
2580 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI- Administração 
Regional- Ceilândia 150.000 14.000 13.890 13.890 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  675.000 58.295 58.295 0 
9743 - Reforma de Prédios e Próprios- Reforma de Feiras- Ceilândia 105.000 58.295 58.295 0 
4088 - Capacitação de Servidores  50.000 47.534 47.534 47.534 
2407 - Capacitação de Servidores-Administração Regional- Ceilândia 50.000 47.534 47.534 47.534 
8502 - Administração de Pessoal  10.294.563 10.484.293 10.381.118 10.381.118 
8833 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Ceilândia 10.294.563 10.484.293 10.381.118 10.381.118 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  1.108.598 1.121.598 1.018.226 1.017.375 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
9650 - Concessão de Benefícios A Servidores-Administração Regional- 
Ceilândia 1.108.598 1.121.598 1.018.226 1.017.375 
8517 - Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  2.636.867 1.394.863 1.335.510 1.327.351 
9731 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Ceilândia 2.636.867 1.394.863 1.335.510 1.327.351 

Total do Programa  15.135.028 13.121.058 12.855.048 12.787.743 

 
A partir do exercício de 2012 foi repassado para a Unidade Administrativa a responsabilidade 

de gerir a Folha de Pagamento de Pessoal dos 245 servidores e com ela os encargos, auxílios e benefícios.  
Os servidores foram capacitados, visando melhorar as atividades da manutenção geral da 

Unidade Administrativa, através dos cursos de aperfeiçoamento contribuindo na qualidade do desempenho 
das várias funções delegadas e desenvolvidas pela Regional. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de Quadras de esportes  400.000 849.449 849.448 447.352 
5406 - Construção de Quadras de esportes-Construção de Campo de 
Futebol Society na Qnp 15 e na Qnn 15, Módulo D/E- Ceilândia 
Etapa 41  Construção de campo de futebol de grama sintética e 
urbanização da QNP 15 Área Especial – Ceilândia Norte/DF, Área 
Construída: 5 714,54m² - Concluída - CO 400.000 380.342 380.342 363.709 
9537 - Construção de Quadras de esportes-Construção de Campo de 
Grama Sintética na Qnm 10 Ceilândia norte- Ceilândia 
Etapa 72  Obra do Campo de Futebol de grama sintética e urbanização 
na QNM 10 Área Especial, Ceilândia Norte/DF, Campo a construir: 
5.789,21m² - Atrasada - AT 0 469.107 469.106 83.643 
3440 - Reforma  de Quadras de esportes  350.000 146.101 146.100 146.100 
5518 - Reforma de Quadras de esportes-Reforma de espaços 
esportivos em Ceilândia - Setor P Sul- Ceilândia 
Etapa 54  Revitalização de áreas ajardinadas e recuperação de praça e 
quadra poliesportiva, localizada nas margens da Avenida Centro Norte 
na QNP 34- Ceilândia/DF, Área revitalizada: 1.490,33m²  - Concluída – 
CO 150.000 146.101 146.100 146.100 
3596 - Implantação  de Infra -Estrutura esportiva  500.000 77.891 77.891 0 
5842 - Implantação de Infra-Estrutura esportiva-Construção de 5 
Pontos de encontro Comunitário - Pecs em Ceilândia- Ceilândia 
Etapa 20  Execução das obras de instalação de “Pontos de Encontros 
comunitários” na QNN 16 E EQNP 07/11 – Ceilândia Norte/DF. 
Instalação de PEC: 220m². 500.000 77.891 77.891 0 
3678 - Realização de eventos  130.000 93.777 93.411 93.411 
2767 - Realização de eventos-Esportivos Administração Regional- 
Ceilândia 
Etapa 40  Locação de estrutura necessária, no sentido de apoiar 
eventos de caráter esportivos na Região de Ceilândia – Concluída – 
CO. 130.000 93.777 93.411 93.411 
4090 - Apoio A eventos  0 50.000 49.600 49.600 
5878 - Apoio A eventos-Apoio A Realização do Campeonato de Jiu - 
Jitsu em Ceilândia- Ceilândia 
Etapa 46  Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu – 2º etapa – Estimativa 
Público: 2.000 a 3.000 pessoas de forma rotativa – Concluída – CO 0 50.000 49.600 49.600 

Total do Programa  1.380.000 1.217.218 1.216.450 736.463 

 
O esporte tem grande importância para a qualidade de vida das pessoas. Assim como, o 

esporte faz a diferença no  mundo, não será diferente na comunidade de Ceilândia. Afinal, é uma 
necessidade vital do ser humano, tanto em crianças como adolescentes, adultos ou idosos, o esporte 
proporciona momentos ricos em sua aprendizagem. Ao praticar um esporte as pessoas expressam 
sentimentos, crenças, valores enfim o modo de sentir e perceber o mundo. 

Diante da importância do esporte para o público alvo citado,  a gestão das ações voltadas a 
garantir os objetivos promovidos pela prática das atividades  desportivas foram plenamente alcançadas com 
a execução e intalação de Campo de Futeblo na QNP 15, Campo de Grama Sintética na QNM 10 da 
Ceilândia Norte, Revitalização de áreas ajardinadas e recuperação de praça e quadra poliesportiva, 
localizada nas margens da Avenida Centro Norte na QNP 34, Execução das obras de instalação de “Pontos 
de Encontros comunitários” na QNN 16 E EQNP 07/11 – Ceilândia Norte/DF. Destaca-se também os vários 
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eventos desportivos, os quais ocorreram na cidade, dentre eles:  Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu – 2º 
etapa – Estimativa Público: 2.000 a 3.000 pessoas, Locação de estrutura necessária, no sentido de apoiar 
eventos de caráter esportivos na Região de Ceilândia. 

 
Revitalizações  na Praça  EQNO 04/06 – Setor  
“O” 

 

Praça  EQNO 04/06 – Setor “O” 

Revitalização Praça Vivencial  QNO 18 
 

 
 

Praça Vivencial QNO 18 

 

Atividades Desportivas : Campeonato  Brasiliense  
–JIU-JITSU-2ª Etapa 

 

Obra -EQNN 01/03 – Campo Grama Sintética  
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3247 - Reforma de Feiras  300.000 300.000 300.000 193.338 
5812 - (EP) Reforma de Feiras-Realização de Obras de Revitalização 
da Feira do Produtor de Ceilândia- Ceilândia 
Etapa 22  Execução de Forro em PVC na cobertura da Feira do 
Produtor QNP 01/05 – Setor “P” Norte, Ceilândia Norte/DF – Forro a 
Executar: 11.772m²  - Atrasada – AT. 300.000 300.000 300.000 193.338 

Total do Programa  300.000 300.000 300.000 193.338 
  
As ações deste Programa são de autoria de Deputados da Câmara Legislativa, cujos créditos 

das mesmas no início do lançamento da Lei Orçamentária Anual foram bloqueados e seriam liberados 
mediante Carta Ofício do Autor da emenda Parlamentar à Secretaria de Orçamento e Planejamento-
SEPLAN. Portanto, algumas ações nessas condições não foram executadas por não liberação dos créditos. 
Todavia, a Unidade no seu planejamento necessitava realizar benfeitoria em feiras da cidade foi utilizado 
Programa – 6207.3247.5812 – (EP)Reforma de Feiras-Revitalização da Feira do Produtor de Ceilândia. A 
proposta é revitalizar 11.772m² de Forro em PVC na cobertura da Feira do Produtor no Setor QNP -01/05, 
Setor “P” Norte, Área Especial. O projeto está em andamento, mas encontra-se atrasada os prazos de 
conclusão de suas etapas. 

O intuito da Unidade é revitalizar as outras feiras da cidade que necessitam de benfeitorias no 
exercício de 2014, em razão da cobrança dos cidadãos feirantes, visando também melhorar o desempenho 
econômico do comércio das feiras populares.  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1101 - Implantação de Vias e Obras Complementares de 
Urbanização  150.000 0 0 0 
5429 - (EP)Implantação de Vias eObras Complementares de 
Urbanização-Implantação de Escada Rolante no Shopping Popular 
de Ceilândia- Ceilândia 
Crédito Cancelado, Lei nº 5.094, de 08/04/2013, publ. no DODF nº 
72, de 09/04/2013. 150.000 0 0 0 
1110 - Execução de Obras de Urbanização  7.941.000 6.641.003 5.547.939 3.469.242 
5509 - (EP)Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Urbanização em Ceilândia- Ceilândia 
Etapa 33 –  Obra de urbanização da EQNM 06/08 – Ceilândia 
Norte/DF, Área urbanizada: 3.486,06m². 
Etapa 43  - Confecção, execução e implantação de placas de 
sinalização em toda Região do Setor "O"  - Ceilândia . Quantidade de 
Placas: 
383 – Concluída –CO. 
Etapa 44  - Obra de Urbanização do Estádio Abadião na QNN 14 
Área Especial S/N Ceilândia-Sul/DF, Área Construída: 1.452,38m² –
Concluída – CO. 
Etapa 51  - Obra de revitalização da quadra na Praça da EQNO 04/06 
- Setor "O" - Ceilândia/DF. Área Revitalizar:1.091,15m² – Concluída – 
CO 
Etapa 53 : - Revitalização de área na Via N3 Norte e VI O-4, Ceilândia 
Norte/DF;  Área a ser revitalizada: 6.349m – Concluída – CO. 
Etapa 56 -  Urbanização de Praça Vivencial, localizada na QNO 18 
Frente ao Conjunto 36 na Expansão do Setor "O" Ceilândia Norte, 
Área a ser Urbanizada: 592,81m² - Concluída – CO. 
Etapa 61  - Execução de campo de grama sintética, calçadas e 
implantação de rampas na EQNN 01/03- Ceilândia/DF, Área a ser 
Construída: 4.770,09m²– em andamento. 
Etapa 63  - Obra de revitalização do Centro Urbano de Ceilândia, 
calçadas, estacionamento, implantação de rampas de acessibilidade 
e plantio de Gramas na CNM 01 e CNM 02. Área Revitalizada: 
3.570,72m² - Concluída – CO. 
Etapa 65  - Construção de estacionamento em Blocos de concreto 
intertravados, meios fios e calçadas em frente aos Conjuntos "A" e 
"H" da QNM 01, Ceilândia/DF, Área Construída: 5.834,59m²– em 
andamento. 2.100.000 2.100.000 2.099.984 1.439.398 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Etapa 70 - Obra de implantação de alambrado no parque do Setor 
"O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m² - Concluída – 
CO. 
5843 - (EP) Execução de Obras de Urbanização-Construção do 
Estaciomento do Hospital Regional de Ceilândia - Hrc- Ceilândia 
Obra de urbanização da Via M (3), em frente ao HRC - Area Especial 
nº 01 - QNM 17 - Conj. H Lotes pares 04 a 62 - Ceilândia Sul/DF -  
Área  a ser Urbanizada: 8.577,57m² . 350.000 350.000 350.000 350.000 
9681 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Ceilândia 
Etapa 36  - Revitalização do piso da quadra, calçadas e alambrado, 
implantação de calhas para captação de águas pluviais na QNN 38 
Entre os Conjuntos "D", "E" e "F" - Ceilândia/DF. Área Revitalizada: 
674,50m²– Concluída – CO. 
Etapa 45  - Revitalização da Quadra e Urbanização da Praça da QNQ 
05/07 em Ceilândia; Total de Área revitalizada: 1.035,92m²  – 
Concluída – CO. 
Etapa 48  - Recuperação de base e imprimação de estrada na BR 070 
- Acesso ao INCRA 09 - Ceilândia/DF, estrada recuperada: 19.075m2.  
Concluída – CO. 
Etapa 49  - Obra de revitalização da VIA NM (Via Leste Norte) das 
Quadras QNN 01/QNM 02 às Quadras QNN 09/QNM 10, em 
Ceilândia Norte-DF, Área Revitalizada: 7.477,50m² - Concluída – CO. 
Etapa 50  - Revitalização da VIA NM (Via Leste Sul), das Quadras 
QNN02/QNM01 às Quadras QNN 10/QNM 09, em Ceilândia Sul-DF. 
Área revitalizada: 7.460,90m² - Concluída – CO. 
Etapa 52  - Revitalização da Praça da QNP 10 Setor P SUL. Área 
revitalizada: 7.233,07m² - Concluída – CO. 1.380.000 1.430.000 1.280.000 1.280.000 
9732 - (EPE) Execução de Obras de Urbanização- Implantação de 
Iluminação Pública- Ceilândia 
Etapa 73  - Instalação e Substituição de iluminação pública em 
diversos pontos da Região de Ceilândia, OBS: O empenho foi inscrito 
em Restos a Pagar Não Processados. 0 700.000 698.000 0 
9742 - (EPE) Execução de Obras de Urbanização-Execução de 
Obras de Urbanização na Ceilândia 
Etapa 58  -Obra de implantação de alambrado no Parque do Setor 
"O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m² - Concluída – 
CO 0 100.000 100.000 100.000 
9753 - (EPE) Execução de Obras de Urbanização-Execução de 
Obras de Infratestrutura Urbana em Ceilândia- Ceilândia 
Etapa 55  - Obras de revitalização da praça da EQNN 18/20, atrás 
dos Blocos A, B, C - Área Revitalizada: 3.929,01m² – Concluída – CO 
Etapa 69  Obra de implantação de alambrado no Parque do Setor "O" 
- QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m². Concluída. 0 300.000 299.844 299.844 
9767 - (EPE)Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Infraestrutura Urbana na Região Administrativa da Ceilândia - Ra 
IX- Ceilândia 
Etapa 74 -  Revitalização da Quadra de Esportes e Praça na QNP 20 , 
Setor P Sul - Ceilândia Sul/DF, Área total a Revitalizar: 2.621,77m². 0 150.000          148.937 0 
9771 - (EPE)Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Infraestrutura e Urbanização em Ceilândia - Ra IX- Ceilândia 
Etapa 67 -Reforma de quadra e parquinho com implantação de 
calçadas, meios fios, blocos de concreto intertravados, PEC, placas 
educativas e Plantio de grama na EQNM 17/19, na Ceilândia Sul/DF, 
Área reformada: 3.172,38m². 0 300.000 223.336 0 
9804 - (EPE)Execução de Obras de Urbanização-Implementação de 
Obras Diversas em Ceilândia 
Etapa 64 Construção de estacionamento em Blocos de concreto 
intertravados, meios fios e calçadas em frente aos Conjuntos "A" e 
"H" da QNM 01, Ceilândia/DF, 138.000262/2013 – em Andamento 0 150.001 101.499 0 
9825 - (EPE)Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Infraestrutura Urbana Na Região Administrativa Da- Ceilândia. 
Etapa 66  Execução e implantação de placas de sinalização na QNR, 
no Setor de Indústrias e no Setor de Materiais, Placas instaladas:  
9845 – (EPE)Execução de Obras de Urbanização-Execução de 
Obrasde Infraestrutura e Urbanização em Ceilândia – RA 
Construção do Estacionamento e Urbanização da EQNO 13/15, 
Igreja Monte Horebe, Setor "O" Ceilândia Norte/DF, Estacionamento 
à Construir: 1.569,64m² 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

150.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

148.116 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques  100.000 100.000 100.000 100.000 
9484 - Reforma de Praças Públicas e Parques- Administração 
Regional- Ceilândia 
Obra de implantação de alambrado no parque do Setor "O" - QNO 06 
- Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m²,  Alambrado Implantado: 100.000 100.000 100.000 100.000 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
100% - Concluída – CO 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  525.035 525.035 492.125 492.125 
9163 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-
Administração Regional- Ceilândia 
Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Aquisição de Materiais de 
Bens Imóveis  -  Áreas Urbanizadas  Mantida: 2.014m² - Concluída. 525.035 525.035 492.125 492.125 

Total do Programa  8.716.035 6.142.108 6.140.066 4.061.367 
 
 As várias realizações das ações executadas no programa de Execução de Obra e 

Urbanização de Ceilândia foram implementada segundo avaliações, planejamento e a viabilidade do 
investimento na localidade, através das reivindicações da comunidade de cada setor relacionado acima no 
quatro demonstrativo. Tais projetos atenderam às expectativas do público-alvo beneficiado, os quais são: 
jovens, o grupo da terceira idade, deficientes, feirantes,  as famílias, os comerciantes, os trabalhadores de 
baixa renda, ou seja, a sociedade de Ceilândia em geral  ao sanar e amenizar os problemas gerados nos 
anos anteriores pela ausência de infraestrutura, urbanização e lazer nos locais solicitados pela população, 
as quais proporcionaram melhor qualidade vida. No entanto, é necessário esclarecer que em razão do 
bloqueio dos recursos das ações de natureza investimento, de autoria de emenda parlamentar, para muitas 
não foram liberadas os recursos, consequentemente a Unidade Administrativa não executou vários projetos 
que constavam no orçamento disponibilizado na Lei Orçamentária Anual de 2013. 

 
Obra Alambrado Parque Setor  “O” – QNO 06 

 

 

Urbanização da Via M 3 – Estacionamento  QNM 17 
em frente ao Hospital da Ceilândia-HRC 

 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2094 - Promoção De Assistência Social Comunitária  

5.236 5.236 0 0 
AÇÃO: 07 -Bloqueio com  base no Decreto nº 34.125, publ. em 28 de 
janeiro de 2013, pág. 01 - Edição Extra. 

Total do Programa  5.236 5.236 0 0 

 
 Diante da insuficiência de recursos para essa ação,  logo no início do exercício a sua dotação 

foi cancelada. Entretanto, as realizações desta ação foram plenamente atendidas na gestão desenvolvida 
pela Gerência Social, através da coloboração de outros Órgãos, a comunidade, associações sem fins 
lucrativos,  as entidades  privadas, cujas ações são claramente demonstradas e descritas a seguir no item 
Outras Realizações  ocorridas nas Promoções e Assistencias. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  928.000 1.099.100 957.169 912.179 
2764 - Realização de Eventos-Culturais-Administração Regional- 
Ceilândia 
Etapa 10  Locação de estrutura para apoiar o evento "Entrega de 
Habilitação do VTA -  estimativa de público: 150 pessoas - Proc. 
138.000248/2013;  "Feira do Artesão de Ceilândia" - estimativa de 
público: 400 pessoas – Concluída – CO. 128.000 324.100 308.975 308.975 
2783 - Realização De Eventos-Aniversário Da Cidade - Administração 
Regional- Ceilândia 
Etapa 11  Locação de estrutura necessária, visando apoiar "42º 
Aniversário de Ceilândia", nos dias 22 a 24 de março de 2013, Praça do 
Trabalhador situada na QNM 13 - Público estimado: 1.2000 pessoas – 
Concluída - CO. 400.000 400.000 392.710 347.710 
5386 - (EP)Realização de Eventos-Apoio a Realização de Atividades 
Culturais em Ceilânida-RA X- Ceilândia 
Etapa 12  Contratação artística, visando a realização de show artístico e 
cultural para os eventos denominados "Festa do Padroeiro" e 
"Forrolândia na EQNM 18/20 (Praça do Cidadão), Ceilândia - 
Estimativo de Público: 1.000pessoas - Concluída-CO. 150.000 150.000 130.484 130.494, 
5886 - (EPE)Realização de Eventos-Apoio ao Projeto Rapensando nas 
Escolas- Ceilândia 
Contratações artísticas para atender ao Projeto denominado 
"Rapensando nas Escolas" cujos eventos foram 08 (oito), os quais 
aconteceram nos períodos de 23/08 a 17/09/2013, nas Escolas Pública 
de Ceilândia-DF, Estimativo Público:7.500pessoas – Concluída-CO. 0 125.000 125.000 125.000 
4090 - Apoio A Eventos  300.000 650.000 607.094 536.053 
5458 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio A Festa do Trabalhador do Setor P-
Norte na RA de Ceilândia 
Etapa 16  Contratação artística para o evento Festa do Trabalhador do 
P norte, realizada no dia 1º de maio, estimativa de público: 5.000 mil 
pessoas – Concluída – CO. 100.000 100.000 90.777 90.777 
5841 - (EPE) Apoio a Eventos- Apoio a Fomento Cultural-  
Etapa 47  Locação de estrutura necessária, visando apoiar os eventos: " 
Ceilândia para Cristo" e "Circuito" Brasiliense de Skate-2013" 
Estimativo de Público: 5.000 pessoas - Concluída-CO. 0 300.000 296.998 291.706 
5849 - (EPE) Apoio a Eventos-Apoio ao Evento "Projeto Cultural 
Cidadão Feliz"" em Ceilândia RA-IX- Ceilândia 
Etapa 59  Realização do evento "Parada Cultural-Projeto Cidadão 
Feliz", ocorrido no dia 30 de novembro e 01 de Dezembro do corrente 
ano, das 14h às 22h, na EQNN 23/25, próximo à Estação do Metrô, 
Ceilândia-Norte/DF,  Público estimado: 1.500, de forma rotativa - 
Concluída-CO. 
5899 –(EPE) Apoio a Eventos-Apoio a Realização do Evento 
Denominado “Domingão do Lazer”-Ceilândia  
Etapa 60  Locação de estrutura necessária, visando o apoio ao evento  
"Domingão do Lazer" por esta Administração, local: Via M1, Altura da 
QNM 03 até QNM 05, Ceilândia Sul/DF, Público estimado: 
2.500pessoas, -Concluída- CO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

150.000 

        
 
 
 
 
 
 
 

      119.319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.914 
4091 - Apoio a Projetos  200.000 0 0 0 
5968 - Construção de Espaço Cultural  300.000 0 0 0 

Total do Programa  1.728.000 1.738,908 1.713.274 1.582.234 

 
 Diante dos benefícios proporcionados pela Cultura, a Regional executou  vários eventos, 

mediante contratações artísticas da própria comunidade e através de locações de estrutura necessária para 
apoiar as atividades, as quais visam promover e formentar a cultura da cidade. 
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Evento: Domingão Do Lazer  

 
 

Evento: Rapensando Nas Escolas  

 

Itinerância Forrozeira  
 

 
 

Evento : LGBT  
 

 
 

 
Evento: Carreta da Mulher 
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2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação  

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 628,29 1082,50 1.189,25 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 423 102 179 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 229 49 179 
Recuperação de calçadas m² 1.520 3.630,00 - 
Reforma de equipamentos públicos Unid. 1 - - 
Reforma de equipamentos públicos (parque infantil)  - - 24 
Transporte de material apreendido Viag. 1.299 2416 2.728 
Remoção de entulhos m³ 70.187 67478 77.414 
Reposição de meios-fios Unid. 869 337,00 682 
Serviços de terraplanagem m² - 8.000,00 - 
Serviços de roçagem mecânica m² 144.200 169 - 
Corte de arvores Unid. - - 247 
Poda de Arvores Unid. - - 3.574 
Serviço Elétrico H - - 1.876 
Caminhão Pipa Viag. - - 1.305 
Quadra Poliesportiva Unid. - - 2 
Quadra de Areia Unid. - - 1 

 
Promoção e Assistência Social  

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 110 131 163 

Habitação, CEB, CAESB 6 162 146 

CDS/ Na hora 2 111 - 

CREAS/Na hora - - 1.415 

SINE/ APEC/ CRAS 118 1201 - 

Outros(Escolas, creches, etc) 159 1114 1125 

Trabalho com Grupos 

Gestantes - 08 - 

Idosos - 26 11 

Mulher - - 09 

População em Situação de Rua - - 31 

Crianças e Adolescentes - - 04 

Remoções - 41 - 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes 780 1542 1601 

Visitas a entidades assistenciais - 56 46 

Entrega de cestas básicas - 321 415 

Reuniões com outros órgãos 654 31 26 

Outros 306 - 543 

Outras Atividades 
� Acolhimento e escuta qualificada; 
� Atendimento humanizado ao cidadão/usuário; 
� Promover a integração dos diversos programas desenvolvidos pelas instituições sociais, 

que tenham como objetivos o desenvolvimento comunitário; 
� Visita domiciliar; 
� Orientação e Encaminhamento para benefícios e outras políticas públicas; 
� Atividades comunitárias; 
� Sensibilizar e mobilizar a população local para a participação efetiva na definição, execução 

e gerencia de políticas e programas sociais através de suas formas organizativas; 
� Colaborar com os órgãos competentes no desenvolvimento e execução de Programas 

Sociais; 
� Informação, comunicação e defesa de direitos do cidadão 
� Promoção ao acesso à documentação civil pessoal; 
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� Atender, encaminhar aos órgãos competentes e acompanhar as reivindicações da 
comunidade local; 

� Mobilização e fortalecimento de rede social e apoio; 
� Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de interesses e necessidades; 
� Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e 

implementação dos programas sociais; 
� Supervisionar estagiários no campo de Serviço Social; 
� Denúncias de negligência e maus-tratos à pessoa idosa/deficiente; 
� Marcação de Consultas – Secretaria de Saúde; 
� Elaboração e execução dos eventos internos da Administração como: Festa Junina, festa de 

confraternização dos servidores entre outras; 
� Elaboração e participação nos eventos relacionados à cultura, esporte, lazer e social. 
� Distribuição de Kits escolares; 
� Distribuição de colchões e agasalhos, pela campanha Ceilândia sem frio; 
� Repasse de cesta de emergencial; 
� Denúncias referentes aos direitos violados, lotes com entulhos e idosos negligenciados. 
� Levantamento das entidades/associações de Ceilândia; 
� Mapeamento de população em situação de Rua de Ceilândia; 
� Abordagem a população em situação de rua; 
� Mapeamento de locais/comércios na Ceilândia que não possuem acessibilidade ao 

deficiente físico. 
� Levantamento das Entidades de Ceilândia. 

Ações Culturais  
Educação e Cultura  

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema - 14 16 - 2.000 1.190 
Teatro - 18 18 - 5.100 1.700 
Música - 96 125 - 171.600 269.800 
Dança - 15 - - 17.700 - 
Artes Plásticas - 07 19 - 7.350 4.700 
Literatura - - 02 - - 300 
Eventos culturais - 19 10 - 21.050 110.250 
Outros eventos - - 03 - 2.000 480 

Biblioteca Pública de Ceilândia 
Mês Acervo  N° de usuários  Empréstimos  

Janeiro 79.632 2.935 1.396 
Fevereiro 79.632 2.790 1.396 
Março 79.632 3.233 1.396 
Abril 79.632 3.563 1.396 
Maio 79.632 2.987 1.396 
Junho 79.632 2.454 1.396 
Julho 79.632 2.791 1.396 
Agosto 79.632 2.998 1.396 
Setembro 79.632 3.042 1.396 
Outubro 79.632 2.647 1.396 
Novembro 79.632 2.318 1.396 
Dezembro 79.632 1.441 1.396 

Total  79.632 33.127 16.752 

Esporte e lazer  
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 03 15 20 3.000 25.000 30.000 
Eventos esportivos 19 55 122 25.000 45.000 170.000 
Outros 02 - - 8.000 -  

 
Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 
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 Alvará de Funcionamento 

Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - - 44 99 281 90 99 281 134 

Habitação Coletiva - - - 53 517 - 53 517 - 

Comercial  - - 55 225 480 616 225 480 671 

Industrial - -  42 71 34 42 71 34 

Área Rural - - 1 4 - 1 4 - 9 

Total Expedido - - - 423 1.349 - 423 1.349 848 

 
Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 112 159 192 31.475,51 m² 45.430,46 m² 44.695,12 

Habitação Coletiva - - 2 - - 1.707,20 

Industrial 05 1 6 2.808,56 m² 312,50 m² 8.161,04 

Comercial 83 49 59 64.131,40 m² 47.082,15 m² 57.086,71 

Institucional 01 6 4 2.253,40 m² 17.060,58 m² 13.598,08 

Outros 03  8 1.615,39 m² - 2.976,11 

Total Expedido 204 215 271 102.284,26  109.885,69 m² 128.224,26 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar 68 65 55 29.418,26 68.462,56  8.177,01 

Habitação Coletiva - - 2 - - 37.505,59 

Industrial 01  1 2.022,52  1.047,00 

Comercial 10 11 13 41.347,70 22.777,63 78.258,19 

Institucional - - 1 - - 1.664,88 

Outros - - 3 - - 533,19 

Total Expedido 79 76 75 72.768,48  91.240,19 127.185,86 

Topografia 

Especificação Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011 313.420,86 343 

2012 140.658,86 279 

2013 633.337,75 392 

Outras 

2011 320,00 02 

2012 13.960 19 

2013 577.707,04 307 

Cota de Soleira Levantamento de Definições 

2011 168.578,79 235 

2012 60.940,94 186 

2013 586.940,94 444 

Elaboração de Croquis de Cadastro 

2011 100.842,75 294 

2012 15.978,00 48 

2013 2.535,00 23 

Levantamento para Carta de Habite-se 

2011 68.876,10 204 

2012 97.445,83 130 

2013 115.628,32 123 
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Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant  Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 

Residencial 
Unifamiliar 173 34.671,72 58 11.745,54 1 76,25 232 46.493,51 

Habitação 
Coletiva 

1 4.679,84 1 8.030,03 0 0 2 12.709,87 

Comercial 64 48.317,09 7 5.199,22 1 1.382,52 72 54.898,83 

Industrial  8 7.732,77 1 2.521,21 1 207,57 10 10.461,55 

Institucional Pública 6 16.225,86 0 0 0 0 6 16.225,86 

Privada 2 7.918,22 0 0 0 0 2 9.361,27 

Misto 
Residencial/Comercial 26 9.163,60 1 197,67 0 0 27 93 

Comercial/Hab-Coletiva 1 1.078,08 0 0 0 0 1 1.078,08 

 
Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes 

Localização 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Livres 01 01 01 176 176 176 
Feira Guarapari – EQNM 05/07 – Área 
Especial – Ceilândia Sul 

Feiras Permanentes 

01 01 01 834 834 834 Shopping Popular 

01 01 01 463 463 463 Feira Central – CNM 02 

01 01 01 552 552 552 Feira P Norte – QNN 37 Área Especial 

01 01 01 112 112 112 Feira P Sul – EQNP 26/30 

01 01 01 736 736 736 Feira Guariroba QNN 38/40 

01 01 01 323 323 323 Feira Atacado QNP 01 

01 01 01 462 462 462 Feira Setor O- EQNO 10 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras 01 00 00 

Fiscalização de Feiras 563 162 241 

Documentação Expedida Processos Protocolados 112 152 150 

Bancas de Jornais e Revistas  

Especificação 2011 2012 2012 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 80 80 80 

Apoio Industrial e Rural  

Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Corte de arvore 1.183 1.328 1.693 

Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal) 109 136 792 

Junta Regional do Serviço Militar  

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Alistamentos efetuados 5.034 5.334 5.272 

CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 4.401 5.200 5.304 

CI-Certificado de Incorporação 66 87 - 

CI-Certificado de Isenção emitidos - - 74 

Atestado de desobrigação 02 172 100 

CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 16 16 11 

CAM-Certificado de Alistamento Militar 4.691 4.691 - 

Transferência de domicílio 311 355 317 
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3.  Informações Complementares 

Informações Complementares 2013 
� 07/01 – Inauguração de Instituto de Bleza em  Ceilândia. Público: 420 pessoas; 
� 20/01 – Aniversário do Instituto  de beleza. Público: 500 pessoas; 
� 25/01 – Reunião da Rede Social de Ceilândia. Local: HRC. Público: 40 pessoas; 
� 04/02 – Oficina de Desenvolvimento do Milênio.  Público: 50 pessoas; 
� 15/02 – Reinauguração do Posto de Saúde Nº 09. Local: Ceilândia. Público: 1000 pessoa; 
� 18/02 – Palestra sobre reciclagem de materiais. Público: 50 pessoas; 
� 19/02 – Projeto Ação pela Vida. Local: Secretaria de Segurança Pública. Público: 100 

pessoas; 
� 01/03 – Entrega das carteiras de licença para os carroceiros de Ceilândia. Público: 500 

pessoas; 
� 01/03 – Encontro com os representantes do projeto “Cavalo Solidário”. Público: 40 pessoas; 
� 08/03 Café da manhã. Dia internacional da mulher. Público: 100 pessoas; 
� 15/03 – Encontro com as mulheres influentes da cidade, com a presença da Secretária da 

Mulher. Local: Público: 60 pessoas; 
� 21/03 – Coquetel de lançamento da campanha Ceilândia mais verde. Público: 120 pessoas; 
� 22/03 – Aniversário de Ceilândia. Show musical. Público: 15.000 pessoas; 
� 23/03 – Aniversário de Ceilândia. Show musical. Público: 20.000 pessoas; 
� 24/03 – Domingão do Lazer com Show musical.Público: 20.000 pessoas; 
� 26/03 – Sessão Solene em Comemoração ao Aniversário de Ceilândia com Deputado. 

Público: 180 pessoas; 
� 27/03 – Corte do bolo em comemoração ao aniversário de Ceilândia. Público: 4.000 

pessoas; 
� 06/04 – Reinauguração da Carreta da Mulher. Local: Sol Nascente. Público: 550 pessoas; 
� 12/04 – Oficina de materiais recicláveis. Público: 50 pessoas; 
� 15/04 – Lançamento do projeto “Arma não é brinquedo”. Local: SESC. Público: 600 

pessoas; 
� 17/04 – Café da manhã no Hospital das Clínicas. Público: 100 pessoas; 
� 25/04 – Reunião da Rede Social de Ceilândia. Público: 60 pessoas; 
� 26/04 – Audiência Pública para tratar dos assuntos do parque ecológico JK. Local: Escola 

Técnica de Ceilândia. Público: 150 pessoas; 
� 06/05 – Reunião com os agentes públicos de Ceilândia para o desenvolvimento do projeto 

“Cidadão na rua”. Público: 40 pessoas; 
� 09/05 – Comemoração do ‘Dia das Mães para servidoras da Adm. de Ceilândia. Público: 60 

pessoas; 
� 14/05 – Inauguração do INSS de Ceilândia. Local: QNM 17 A/E. Público: 250 pessoas; 
� 15/05 – Jornada CREAS 2013 – Dia do Assistente Social. Local: CREAS Ceilândia. Público: 

80 pessoas; 
� 17/05 – Ação Cultural Integrada para População em Situação de Rua. Local: Centro de 

Ceilândia. Público: 1000 pessoas; 
� 23/05 – Reunião da Rede Social de Ceilândia. Local: Circuito Marista de Ceilândia. Público: 

60 pessoas; 
� 24/05 – Inauguração do Centro POP de Taguatinga. Local: Próximo a praça do relógio de 

Taguatinga. Público: 200 pessoas; 
� 28/05 – Reunião com a Secretaria da Mulher sobre o projeto “Mulher Artesã”. Público: 10 

pessoas; 
� 04/06 – Seminário para crianças e adolescentes no contexto dos eventos esportivos. 

Público 500 pessoas; 
� 06/06 – Abertura das Olimpíadas de Ceilândia. Local: Parque da vaquejada. Público: 250 

pessoas; 
� 07/06 – Oficina na Associação dos idosos. Local: EQNM 05/07. Público: 50 pessoas; 
� 07/06 – Sessão Solene ‘Dia do Blogueiro’. Local: Câmara legislativa. Público: 650 pessoas; 
� 11/06 – Lançamento projeto ‘Rede Mulher’. Local: Salão Nobre do Buriti. Público: 350 

pessoas; 
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� 13/06 – Audiência Pública IFB. Local: SESC de Ceilândia. Público: 100 pessoas; 
� 27/06 – Reunião da Rede Social de Ceilândia. Local: Rua 04 mod. 02 casa 10A. Público: 60 

pessoas; 
� 27/06 – Encontro da Secretaria da Mulher com as mulheres artesãs de Ceilândia. Público: 

150 pessoas; 
� 01/07 – Reunião projeto ‘Circuito Cidadão na Rua. Público: 50 pessoas; 
� 02/07 – Reunião projeto ‘Ação pela Vida’.Público: 70 pessoas; 
� 03/07 – Ação ‘Circuito Cidadão na Rua’. Local: Centro de Ceilândia. Público: rotativo; 
� 04/07 – Conclusão do Curso PROERD na APAED. Público: 150 pessoas; 
� 13/07 – IV Conferência de Cultura do DF. Local: CEM 03 de Ceilândia. Público: 100 

pessoas; 
� 17/07 – Solenidade de Assinatura do termo ‘Mulher, viver sem violência’ Casa mulher 

Brasília. Local: Salão Nobre do Buriti. Público 320 pessoas; 
� 23/07 – Reunião SESC e Rede Globo para a implantação do projeto ‘Ação pela Vida’ no Sol 

Nascente. Público: 30 pessoas; 
� 25/07 – Reunião da Rede Social de Ceilândia. Local: CRAS – SUL. Público: 40 pessoas; 
� 26/07 – Visita do Governador a cidade de Ceilândia; 
� 27/07 – Almoço com Atitude. Local: Espaço do grupo Atitude QNM 21 conj B casa 20. 

Público: 300 pessoas; 
� 30/07 – Mutirão Rede Mulher. Secretaria da Mulher e SEPIR; 
� 05/08 – Lançamento da Casa Santo André. Local: CREAS Ceilândia. Público: 50 pessoas; 
� 09/08 – Comemoração dos Dia dos Pais para os servidores da Administração de Ceilândia. 

Público: 50 pessoas; 
� 14/08 – Lançamento do programa Disque Acessibilidade. Público: 150 pessoas; 
� 17/08 – Lançamento do Programa Ação pela Vida. Local. Condomínio Sol Nascente. 

Público: 450 pessoas; 
� 22/08 – Ação Social SESC e Rede Globo. Local: Condomínio Sol Nascente. Público: 1000 

pessoas; 
� 29/08 – Reunião da Rede Social de Ceilândia. Local: Fórum de Ceilândia. Público: 50 

pessoas; 
� 14/09 - Ação 100% Cidadão Cidadão. Local: Sol Nascente. Público: 2.000 pessoas; 
� 27/09 - Lazer nas Praças. Local: P Sul. Público: 500 pessoas; 
� 01/10 – Posse da Procuradora Especial da Mulher. Local: Câmara Legislativa. Público: 300 

pessoas; 
� 03/10 – Lançamento do novo asfalto. Presença do Governador. Local: Ceilândia. Público: 

500 pessoas; 
� 07/10 – Sessão Solene Dia das Crianças. Local: Câmara Legislativa. Público: 1500 

pessoas; 
� 19/10 – Lazer nas praças. Local: QNP 34 P Sul. Público: 600 pessoas; 
� 24/10 – Plenária LGBT. Local: Administração Regional de Ceilândia. Público: 40 pessoas; 
� 27/10 – 5ª Passeata LGBT. Local: Ceilândia Centro. Público: 6.000 pessoas; 
� 27/10 – Domigão do Lazer – Dia das Crianças Público: 10.000 pessoas; 
� 06/11 – Palestra – Saúde do Homem -. Local: Administração Regional de Ceilândia. Público: 

50 pessoas; 
� 02/11 – Domingão do Lazer. Público: 5000 pessoas; 
� 23/11 – Show Consciência Negra. Local: praça do trabalhador. Público: 3000 pessoas; 
� 29/11 – Aniversário do Instituto Cavalo Solidário. Local: P Sul. Público: 200 pessoas;  
� 30/11 – Ceilândia em Ação. Local: Expansão do Setor ‘O’. Público: 2000 pessoas; 
� 01/12 – Domingão do Lazer. Público: 4000 pessoas; 
� 04/12 – Sessão Solene Dia do Forró. Público: 150 pessoas; 
� 05/12 – Roda de Conversa para População em Situação de Rua. Local: CREAS Ceilândia. 

Público: 50 pessoas; 
� 10/12 – Lançamento do projeto ‘Transforme o Lixo em Educação. Público: 50 pessoas; 
� 11/12 – Homenagem ao Dia do Podólogo. Local: Administração Regional de Ceilândia. 

Público: 30 pessoas; 
� 14/12 – Lazer nas Praças. Local: Sol Nascente. Público: 1000 pessoas; 
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� 17/12 – Inauguração da Iluminação Pública. Local: Setor O. Público: 200 pessoas; 
� 18/12 – Cadastramento de 250 famílias. Local: Sol Nascente. Público: 250 pessoas; 
� 19/12 – Entrega de 250 cestas básicas. Local: Sol Nascente. Público: 250 pessoas; 
� 19/12 – Reunião com a Empresa Trainertek – Cursos profissionalizantes. Público: 20 

pessoas; 

� 20/12 – Vernissager – Hospital das Clínicas. Local: P-sul. Público: 300 pessoas. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No exercício de 2013, o Governo do Distrito Federal e a Administração Regional realizaram 
obras eventos e outras atividades que contribuíram para melhoria da qualidade de vida e bem estar da 
comunidade de Ceilândia, nas quais, destacam-se: 

a) As Obras de urbanizações, revitalizações e substituições no que tange as calçadas, meios 
fios, estacionamentos, bem como a construção e reformas de praças e quadras poliesportivas com infra 
estruturas necessárias em vários locais da cidade, os quais foram projetos de investimentos realizados, no 
intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade, conservando, criando e revitalizando  os espaços 
públicos; 

b)A gestão também destaca, apesar dos poucos recursos disponíveis no Programa para o 
corrente ano as metas atingidas quanto à instalação e implantação de placas de sinalização em toda 
Região do Setor “O” e na QNR, no Setor de Indústrias, bem como, no Setor de Materiais da Região 
Administrativa de Ceilândia, conforme solicitações reivindicadas; 

c) A realização de eventos culturais, cujos trabalhos permitiram a integração da sociedade de 
Ceilândia e Governo, através dos eventos: Domingão do Lazer, Rapensando nas Escolas, Itinerância 
Forrozeira, bem como, “ O Maior São João do Cerrado, a qual mais uma vez, houve uma grande 
repercussão e aceitação da festa não só pelo povo de Ceilândia como das outras cidades Satélites que 
participaram do evento, realizado em parceria com outros Órgãos e em particular a Secretaria de Estado de 
Cultura.   

Todas as obras foram licitadas em cumprimento aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, 
nas Modalidades Convites e Tomadas de Preço. 

Conclui-se que no ano de 2013, a Administração de Ceilândia enfrentou desafios no 
gerenciamento de novas responsabilidades, bem como, as dificuldades envolvendo a insuficiência de 
recursos para executar e realizar projetos e atividades de interesse da comunidade. Entretanto, vale 
ressaltar que a Unidade diante das limitações do cenário apresentado, empenhou-se em definir na gestão 
as prioridades das ações a serem executadas com a participação mais  efetiva  da população, visando 
maximizar e alocar com qualidade os recursos, e gerir de forma eficiente diante das adversidades. Portanto, 
a Unidade exerceu suas competências, executando obras, eventos, promovendo lazer, emitindo Alvarás de 
Construção e de Licenciamento comercial, industrial, fiscalizando feiras e realizando concessões provisórias 
e definitivas, Manutenções de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas, através da equipe Técnica Operacional da 
Diretoria de Obra e a colaboração da população, conforme relatório apresentado das realizações 
alcançadas durante o corrente ano, no intuito de reforçar e buscar a cada gestão,  eficiência e eficácia neste 
processo de gerenciar e administrar a Cidade em conjunto com os gestores, corpo técnico e operacional da 
Unidade e a comunidade desta Região Administrativa de Ceilândia, as quais serão as nossas perspectivas 
para 2014.         

A Administração de Ceilândia durante o exercício de 2013, diante dos recursos disponibilizados 
apresentou, no que diz respeito a Execução Orçamentária das Realizações mencionadas,  os seguintes 
resultados: 

    Demonstrativo Geral por Grupo e Fonte de Recursos Regional de Ceilândia -  Dezembro/2013  

GP FT  Cred. Inicial  Suplement.   Anulação  Empenhado   Disponível  
 

1 
100 10.594.937,00 349.370,99 347.495,99 10.481.384,44 115.427,56 
Total  10.594.937,00 349.370,99 347.495,99 10.481.384,44 115.427,56 

        
 

3 
100 5.579.389,00 5.251.774,27 3.914.700,30 5.895.774,37 770.688,85 
111 6.687,00 6.600,00 6.600,00 - 6.687,00 
120 800.000,00 207.000,00 243.892,00 711.306,68 51.801,32 

 
4 

Total  6.386.076,00 5.465.374,27 4.165.192,30 6.607.081,05 829.177,17 
      100 10.260.000,00 2.661.318,33 5.975.468,89 7.486.861,54 8.987,65 

  120 129.035,00 - 125.258,00 3.777,00 - 
Total Geral  Total  10.389.035,00 2.661.318,33 6.100.726,89 7.490.638,54 8.987,65 

    27.370.048,00 8.476.063,59 10.613.415,18 24.579.104,03 953.592,38 
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3.11. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA X – UO: 09.112 
A Administração Regional do Guará, criada pela Lei nº 049, de 25.10.89, é um órgão da 

Administração Direta Regionalizada, vinculada a Secretaria de Estado de Governo. 
De acordo com seu regimento interno, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29.12.94, tem por 

competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa X, assim 
como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do 
planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das 
atividades delas decorrentes. 

Força de Trabalho 

Servidores  
Atividade-Meio  Atividade-Fim  

 
Total  Com cargo em 

comissão  
Sem cargo em 

comissão  
Com cargo em 

comissão  
Sem cargo em 

comissão  

Efetivos (Quadro do GDF) 01 19 - 14 34 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 51 - 74 - 125 

Requisitados Órgãos do GDF 02 01 02 - 05 

Outros Estagiários - 10 - 03 13 

Subtotal (Força de Trabalho)  54 30 76 17 177 

(+) Cedidos para outros órgãos 02 01 - - 03 

Total Geral  56 31 76 17 180 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  65.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 20.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  299.000 79.882 79.880 37.243 
9749 - Reforma de Prédios e Próprios-Administração Regional- Guará 299.000 79.882 79.880 37.243 
4088 - Capacitação de Servidores  20.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  7.340.595 7.590.341 7.470.112 7.470.112 
8810 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Guará 7.340.595 7.590.341 7.470.112 7.470.112 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  781.977 868.977 850.100 850.100 
9628 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- 
Guará 781.977 868.977 850.100 850.100 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  904.300 682.464 680.042 632.282 
9707 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Guará 904.300 682.464 680.042 632.282 

Total do Programa  9.430.872 9.221.664 9.080.134 8.989.737 
 
A conservação dos prédios e próprios da Administração vem se intensificando a cada ano por 

meio de uma boa manutenção, com o objetivo de manter, conservar e resguardar o patrimônio público. 
Em 2013, a Administração do Guará se empenhou para que cada servidor dos diversos setores 

realizasse a capacitação na Escola de Governo em todas as áreas oferecidas: SICOP, Gestão de Pessoal, 
Processo Administrativo Disciplinar, Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, Avaliação Institucional, 
Tec. e Práticas de Biblioteca, Elab. De projeto Básico e Termo de Referência, Gestão de fiscalização de 
Contratos, Licitação e Contratos, Lei Complementar 840/2011, Planejamento e Políticas Públicas, Lógica de 
Programação, Ética e Serviço Público, Sustentabilidade Aplicada aos Negócios. Dessa forma a Unidade 
busca capacitar o servidor e prestar um serviço de qualidade à população do Guará.    
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de Quadras de esportes  1.450.000 595.340 595.339 522.357 
5796 - Construção de Quadras de esportes-Construção de Campo 
Sintético de Futebol Amador no Guará- Guará 1.000.000 170.510 170.510 170.510 
5800 - Construção de Quadras de esportes-Construção de Diversas 
Quadras Poliesportivas no Guará- Guará 300.000 296.276 296.275 223.293 
5823 - Construção de Quadras de esportes-Construção de Quadra de 
esportes no Quarto Batalhão de Policia Militar- Guará 150.000 128.554 128.554 128.554 
3048 - Reforma de espaços esportivos  200.000 0 0 0 
3440 - Reforma de Quadras de Esportes  150.000 0 0 0 
3596 - Implantação de Infraestrutura  Esportiva  700.000 0 0 0 
3678 - Realização de eventos  85.000 122.500 122.500 122.500 
2727 - Realização de eventos-Esportivos: Administração Regional- 
Guará 85.000 72.500 72.500 72.500 
4090 - Apoio a eventos  26.000 23.500 23.500 23.500 
2503 - Apoio a eventos-Esportivos: Administração Regional- Guará 26.000 23.500 23.500 23.500 

Total do Programa  2.611.000 741.340 741.339 668.357 

O ano de 2013 foi de grandes realizações na área de esporte, cultura e lazer para a população 
com a construção, reforma e revitalização de diversos espaços, dentre os quais: campo de futebol sintético 
(nos seguintes endereços: Guará I, QE 01 ao lado da EPTG, QE 02 ao lado da EPTG. Guará II, QE 23 e na 
QE 48, próximo ao IAPI. Quadra de futevôlei, QE 05 – Praça da Bandeira Guará I). Ciclovia; pistas de 
Cooper; calçadas; parques infantis; Instalação de PEC nos seguintes endereços (QE 22 – Guará I, EQ 
19/21, EQ 13/15, EQ 17/19, QE 40 e QE 42 – Guará II). Com as obras essa Administração Regional visa 
proporcionar qualidade de vida melhor para todas as pessoas de várias idades residentes na Região. 

O recapeamento de pistas e a operação tapa buracos fazem parte dos serviços prestados pela 
Administração do Guará com o apoio da NOVACAP.  

 Com o apoio do DETRAN, a Administração atuou nos combates ao mosquito da dengue, 
retirando das ruas veículos sucateados, que eram focos do mosquito, tendo em vista o estado de 
conservação desses veículos que não eram utilizados pelos proprietários. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3247 - Reforma de Feiras  300.000 0 0 0 

Total do Programa  300.000 0 0 0 

 
A vida do morador e do visitante ficou mais fácil com as novas placas de endereçamento em 

todas as ruas da cidade, a implantação de faixas de aceleração e desaceleração no anel viário do Guará II 
e em frente ao Centro de Ensino Especial – Guará I. Também foi feita revitalização de calçadas, 
proporcionando mais conforto e segurança para o morador.   
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - execução de Obras de Urbanização  9.021.000 3.308.759 3.308.756 2.600.004 
5173 - execução de Obras de Urbanização-Realização de Obras de 
Infraestrutura e Urbanização na Região Administrativa do Guará Ra 
X- Guará 1.500.000 287.312 287.311 287.311 
5363 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Acessibilidade na Região Administrativa do Guará Ra X.- Guará 150.000 145.996 145.995 145.995 
5546 - execução de Obras de Urbanização-Implementação de Obras 
no Guará- Guará 2.000.000 1.239.619 1.239.618 1.011.077 
5794 - execução de Obras de Urbanização-Realização de Obras de 
Urbanização e Infraestrutura em Diversas Localidades do Guará- 
Guará 2.300.000 441.125 441.125 324.011 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

6548 - execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Guará 271.000 514.911 514.911 271.000 
9782 - execução de Obras de Urbanização-Administração Regional 
do Guará- Guará 0 564.513 564.513 479.781 
9791 - execução de Obras de Urbanização-Revitalização e Reforma 
de Praça no Guará- Guará 0 115.283 115.283 80.828 
3902 - Reforma  de Praças Públicas e Parques  0 0 0 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  155.000 265.834 265.832 265.832 
9140 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-
Administração Regional- Guará 155.000 265.834 265.832 265.832 

Total do Programa  9.176.000 3.574.593 3.574.588 2.865.836 

Para melhorar a vida dos moradores foram tomadas medidas no sentido de proporcionar 
melhores condições de locomoção e lazer, tais como: construção da ciclovia; pista de Cooper; rampas de 
acessibilidade que foram colocadas em diversos pontos da cidade; reforma de praça (QE 15 – Guará II); 
colocação de bancos. Tudo com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e convivência à população 
do Guará.  

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 - ENERGIA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública  800.000 288.702 288.702  0 
5795 - (EP)Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública-Ampliação 
dos Pontos de Iluminação Pública no Guará- Guará 800.000  288.702 288.702 0 

Total do Programa  800.000  288.702  288.702  0 

Construída área de apoio esportivo, como implantação do estacionamento e construção da 
pista de atletismo no 4ª BPM – A/E 10 – Guará II, contribuindo assim para o aumento de espaços de lazer 
do Guaraense.     

Para facilitar a vida do motorista, a Administração do Guará, com o apoio do DETRAN, busca 
soluções alternativas para o trânsito na Cidade, visto que a cada ano ocorre aumento da circulação de 
veículos na região.  

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  120.000 134.200 134.200 134.200 
2725 - Realização de eventos-Aniversários da Cidade- Guará 40.000 55.000 55.000 55.000 
2726 - Realização de eventos-Culturais: Administração Regional- 
Guará 80.000 79.200 79.200 79.200 
4089 - Capacitação de Pessoas  900.000 20.000 20.000 20.000 
5610 - Capacitação de Pessoas-Apoio ao Projeto Cinema Voador no 
Guará- Guará 200.000 20.000 20.000 20.000 
4090 - Apoio a eventos  25.000 115.000 115.000 115.000 
2502 - Apoio a eventos-Culturais: Administração Regional- Guará 25.000 25.000 25.000 25.000 
5842 - Apoio a eventos-Apoio a Realização do evento Tributo ao Rei 
Roberto Carlos- Guará 0 90.000 90.000 90.000 
4091 - Apoio a Projetos  0 0 0 0 
5968 - Construção de espaço Cultural  500.000 0 0 0 

Total do Programa  1.545.000 269.200 269.200 269.200 

Foi implantada a cobertura de quadras poliesportivas (Centro de Ensino Especial, QE 20 - 
Guará I), proporcionando mais conforto e segurança para a prática de esportes.    

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

 Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2426 - Reintegra Cidadão  270.000  494.998  494.998  449.085  
8441 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Guará 270.000  494.998  494.998  449.085  

Total do Programa  270.000  494.998  494.998  449.085  
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 Em 2013, deu-se continuação ao trabalho que já vinha sendo realizado em parceria com a 
FUNAP, com a reintegração de vários indivíduos incluídos no programa, com o objetivo de fazer a inclusão 
do cidadão, proporcionando dignidade e cidadania ao trabalhador preso em processo de reabilitação. 

 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação dos Serviços  unid.  
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 286 105,08 313,25 
Colocação de Areia no parque M³ 18 - - 
Confecção de quebra molas unid. 13 - - 
Colocação  tampa concreto boca de lobo Unid 03 - - 
Colocação de tampa de ferro boca de lobo Unid 01 - - 
Colocação de lixeira Unid 12 - - 
Colocação de mesa de concretos Unid 01 - - 
Colocação de terra M² - 120 - 
Colocação de Play ground Unid 05            - - 
Colocação de cerâmica m² 36 - - 
Nivelamento de bloquetes Unid - 95 - 
Nivelamento Asfáltico Unid 21 59 162 
Construção de boca de lobo Unid 04 - - 
Pintura de muros e outros M² 852 - - 
Pintura de PEC Unid - 01 - 
Pintura em equipamentos públicos m² - - 02 
Pintura Unid - - 26 
Pintura de meios-fios m/l 61.000 90.721 43315 
Pintura de alambrado Unid - 08 - 
Limpeza geral M² 132 - - 
Limpeza de boca de lobo Unid - - 19 
Execução de calçadas m² 785 - - 
Construção de lombada Unid 04 - 46 
Corte e poda de árvore Unid 83 197 641 
Construção da tabela de basquete Unid 02 - - 
Construção de rampa de  acesso Unid 41 282 13 
Construção de pedras portuguesas m² 140 133 - 
Construção de paredes m² 60 - - 
Conserto de meio-fios Unid 673 - - 
Caixa de areia  M 06 - - 
Arborização M² - 18 - 
Alambrado conserto e pintura M 09 08 - 
Assentamentos de bancos Unid.  92 42  
Poda de árvores Unid. - 46 184 
Desobstrução de bocas de lobo unid. 286 154 74 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo unid. 02 - 21 
Recuperação de calçadas m² 205 - - 
Capina, varrição e rastelagem m² 133.080 91.735 33103 
Reformas de alambrados Unid 04 - - 
Replantio de gramado M² - - 4800 
Replantio de mudas de árvores Unid - 05 - 
Remoção de entulhos m³ 23.236 24.323 19.835 
Recolhimento de faixas promocionais M 4.285 5.161 4.229 
Recapeamento asfáltico M² 150 - - 
Reposição de meios-fios unid. 47 - - 
Serviços de serralheiro Unid 149 - - 
Serviços de marceneiro Unid 18 - 32 
Serviços diversos Unid - 35 229 
Serviços de eletricista Unid 1.002 26 - 
Serviços de terraplanagem m² 10.900 - - 
Roçagem manual m² 1.684.000 389.738 181.974 
Serviços de roçagem mecânica m² 200.000 72.350 30.000 
Transporte de  terra m³ 188 - - 
Recolhimento de galhos m³ - - 5.252 
Conserto de boca de lobo Unid - - 9 
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Obras Implantadas 

Discriminação das Obras  
Unid. de 
Medida  

Quantidade  
2011 2012 2013 

Abrigo para passageiros unid - 02 - 
Alambrado manutenção m² 08 35,24 - 
Arquibancada unid. - 04 - 
Bancos de praça unid. 35 58 - 
Caixa de areia m² 12 - - 
Colocação de obstáculos unid 47 02 223 
Colocação de play ground unid 01 - - 
Captação de águas pluviais (boca de lobo) m 115 09 12 
Construção de  rampa  de  acesso unid - 14 13 
Desobstrução de boca de lobo/conserto unid - 05 - 
Encascalhamento m² - 03 - 
Gramado m² - 17.100 - 
Lombada unid 67 56 52 
Meios-Fios cordão unid 618 377 572 
Muro m² 925 01 180 
Parque infantil unid. 02 - - 
Passeios m² 1.570 2.432 4803 
Paredes de alvenaria m 60 - - 
Pavimentação asfáltica m³ 48 407,27 1.151.131 
Pintura de meios fios m 94.000 - - 
Pintura de parede m 910 - - 
Praça unid - 01 - 
Quadra de areia unid 02 - - 
Rede de Águas pluviais (Boca de lobo) m² - 647 714 
Ampliação de águas pluviais unid 292 - 12 
Colocação de bloquete m² - - 120 
Colocação de cadeiras unid - - 84 
Ampliação de águas fluviais unid - - 12 
Construção de estacionamento m² - - 5.000  
Meio fio padrão m/l              - - 1.570 
Redes de águas fluviais m²              - - 27 
Regulamentação de via unid - - 01 
Colocação de placas de cooper unid - - 08 

Promoção e Assistência Social 

Áreas  
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamentos 

Abordagem de população de rua 02 - - 
Administração em ação 09 12 11 
Aniversário do Guará 03 - - 
Área Médica 01 - - 
Casa das pedras 01 - - 
Conselho tutelar 01  - 
Convênios 03 24 - 
Coordenadoria 03  - 
CRAS/ Na hora - 12 03 
Dengue 01 - - 
Educação 01  - 
Gedes 04  - 
Outros (Escolas, creches, etc) 17 - 32 
Horta comunitária 03 02 - 
Pastoral da criança 02 - - 
Rede Social 03  - 
Seção Solene - 03 - 
SEDEST-CRAS/CREAS/REDE 14 01 - 
Chamamento 06 - - 
Comunidade/geral 31 17 24 
CRAS/CREAS/REDE 03 06 - 
Crianças e adolescentes 256 02 - 
Educadores populares 01 - - 
Elaboração plano ação 2011 01 - - 
Elaboração de relatório 01 - - 
Eventos hora brincar /int/ext/proj unidos pela cidadania 07 41 - 
Famílias/Diretoria de Saúde 20 - - 
Famílias/atendimento social/riscos social 60 02 - 
Gestão de gerência 04 - - 
Horta comunitária (colheita) 05 - - 
Idosos 105 - - 
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Áreas  
Quantidades  

2011 2012 2013 
Jornal do Guará (publicação) 01 - - 
Meio ambiente (audiência) 01 - - 
ONG's 13 - - 
Reuniões instituc/aniv guará/rede social/casa das pedras 19 - 01 
Visitas institucionais 08 - - 
Outros(Especificar) 
Orientações/Famílias/Carroceiros/Creche 

- 05 - 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor  
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema 05 05 1 1.080 950 1.500 
Teatro 41 13 11 3.560 1.250 5.228 
Música 12 37 8 4.760 22.390 1.420 
Dança 17 34 8 200 1.150 156 
Artes Plásticas 22 03 - 1.060 100 - 
Literatura Biblioteca da Feira - 06 11 1.500 1.680 1.184 
Eventos culturais - 02 - - 600 - 
Outros eventos 28 07 - 18.830 240 - 
Artes  Marciais/Kung  fú - 05 2  135 20 
Museu Itinerante - 03 - - 300 - 
Lazer - 34 2 - 39.900 300 
Eventos Culturais - 02 - - 600 - 
Concurso Banda da casa - 01 - - 200 - 
Caminhada Cultural - 02 - - 600 - 
100 anos de Luís Gonzaga - 14 - - 1.269 - 
Dança stret - - 3 - - 30 
Dança de salão - - 5 - - 95 
Feira lazer das meninas - - 1 - - 300 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor  Quantidade  Público presente  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Lazer 10 08 01 30.600 5.102 100 
Eventos esportivos 31 37 33 29.100 31.730 5180 
Outros 02 11 03 1.000 1.757 1300 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento  
Setor  Provisório  Definitivo  Total  

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial - - - 04 - - 04 - - 
Comercial  - - - 352 - - 352 - - 
Total Expedido  - - - 360 - - 360 - - 

Alvará de Construção 

Setor  
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 127 50 119 29.265,74 11.642,48 30.643,69 
Habitação Coletiva - - 02 - - 31.419,79 
Industrial 06 03 - 21.485,66 814,29 - 
Comercial 26 05 09 8.780,47 2.913,02 102.381,85 
Institucional - 03 - - 1.418,02 - 
Inst. Pública - - 01 - - 6.803,07 
Habitação unifamiliar - - 32 - - 7.074,14 
Outros 07 04 02 2.852,69 70.486,68 31.419,70 
Total Expedido  172 166 76 42.108,31 165.755,70 173.136,04 

Carta de Habite-se 

Setor  
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar 38 22 19 8.561,09 7.517,10 5.468,37 
Industrial - 02 1 - 841,08 556,8 
Comercial 10 13 9 66.840,30 80.401,37 6.305,87 
Institucional 01 05 - 1.570,85 5.477,30 - 
Industrial familiar - - 1 - - 172 



Relatório Anual de Atividades – RA X Guará – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
153 

 

Habitação coletiva - - 14 - - 603.934,22 
Total Expedido  57 123 76 243.026,97 3.675.655,81 623.511,50 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 
2011 320  02 
2012 7.673 02 
2013 55.710,53 235 

Outras 2011 5.955  1 

Cota de Soleira Levantamento de Definições 
2012 8.692  05 
2013 2.168,84 02 

Elaboração de Croquis de Cadastro 2013 5.433,98 36 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 1.340  11 
2012 90.395,03 172 
2013 31.432,44 107 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações  Quantidade  Nº de Boxes  Localização  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 Guará II 

Feiras Permanentes 01 01 01 646 646 646 Guará II 
 

Especificações  2011 2012 2013 
Fiscalização de Feiras 410 645  
Documentação Expedida Processos Protocolados 10 -  

Bancas de Jornais e Revistas 
Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 21 21 21 
Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação  Quantidade  
2011 2012 2013 

Alistamentos efetuados 1.550 2.197 4.939 
CI-Certificado de Incorporação 754 2.460 1.204 
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 01 09 05 

Licenciamento de Atividades Econômicas - 2013 
Indeterminado Eventual 

400 17 

3.  Informações complementares 

A Unidade também realizou as seguintes atividades: 

– Suporte aos servidores e orientação em como proceder nas devidas locações; 
– Acompanhamento nos processos da VEPEMA e selecionando para as devidas 

necessidades da Administração; 
– Reuniões com o administrador, consolidando metas e melhorias do processo administrativo; 
– Busca de recursos humanos, financeiros e tecnológicos nos órgãos do governo como um 

todo, visando uma administração com melhor qualidade e eficiência; 
– Atendimento da comunidade que busca solicitações de melhorias diversas, desde um 

buraco no asfalto, a limpeza e roçagem do mato; 
– Processos de Materiais e Serviços, atendendo necessidades da Administração para: 

Abertura de Processo para Aquisição de Sacos de Cimento, Reparo e Aquisição de Roçadeiras, Aluguel de 
Banheiros Químicos, Aquisição de Betoneira, Aquisição de Areia Lavada, Aquisição de Material e etc; 

– Suporte Técnico e Administrativo para todas as áreas da Administração; 
– Acompanhamento e controle nos gastos com água, luz e telefones; 
– Acompanhamento e melhorias no setor de vigilância e limpeza;  
– Intervenção Direta com a CEB, solicitando Iluminação Pública; 
– Acompanhamento e melhorias dos processos junto aos Auditores, em processos auditados; 
– Montar comissões de inventário patrimonial e inventário de almoxarifado; 
– Acompanhamento e Relatório de Atividades executados pela Assessoria de Planejamento; 
– Ações preventivas em todos os próprios desta RA- X, como por exemplo: Verificação de 

portas, telhados, podas de árvores e etc; 
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– Realização de  cursos para especialização dos servidores; 
– Melhoria no processo de controle de veículos; 
– Melhoria nos processos de controle da CEB, CAESB, Vigilância e Limpeza. 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), a Administração Regional do Guará (RA X) 
trabalha desde 2011 para que o Guará seja uma das melhores cidades do Distrito Federal para se viver e 
morar. O investimento em infraestrutura e outras ações que proporcionem conforto, segurança e bem-estar 
à população estão entre as prioridades da Administração. 

Para garantir cada vez mais qualidade de vida para o morador e sua família, a Regional 
mantém contato permanente com a comunidade, ouvindo sobre o que é melhor para a cidade. Essa 
atuação permite identificar o problema e buscar a solução que a demanda requer.  

Um dos canais de comunicação com a população é o projeto especial Adm. Em Ação, ocasião 
em que os servidores da Regional se deslocam para locais específicos da cidade para ouvir as sugestões e 
reclamações dos moradores.  

Para tornar a ação mais abrangente, na oportunidade, setores do GDF, como PROCON, 
Vigilância Ambiental, BRB, DETRAN, entre outros, fazem-se presentes atendendo à comunidade. Outro 
canal de atuação da Administração é a Ouvidoria da Regional que recebe a demanda, checa a informação e 
toma as providências. 

Nem sempre a Administração, tem a resposta imediata para todas as demandas apresentadas. 
Muitas vezes é necessária a participação de outros setores do GDF por conta da competência legal para 
executar determinadas ações requeridas. 

Nesses casos, a Regional trabalha com as secretarias e órgãos do Governo, a exemplo da 
Casa Civil, Coordenadoria das Cidades, AGEFIS, NOVACAP, CEB, CAESB, DETRAN, SLU, entre outros, 
para encontrar as soluções para as questões apresentadas pelos moradores, como a construção no Lúcio 
Costa de uma creche para atender até 300 crianças de 0 a 5 anos. 

A parceria com o GDF tem dado bons resultados que podem ser constatados por todo o Guará. 
Além do trabalho permanente da Administração de manter os espaços públicos limpos e bem conservados, 
outras ações são executadas para garantir uma melhor qualidade de vida para o morador e sua família.  

Entre alguns exemplos do que foi ou está sendo executado, a Administração destaca na área 
de lazer e recreação a construção e sinalização da ciclovia; novos PECS em diversas quadras do Guará; 
quadras poliesportivas; pistas de caminhada; campos de futebol de grama sintética; parques infantis, entre 
outros. 

Na área de infraestrutura, a Regional, com o apoio do GDF, transformou o Guará com a 
execução de diversas obras por toda a cidade, como a colocação de quebra-molas, implantação de rede de 
águas e esgoto, pavimentação e nivelamento de asfalto, construção e recuperação de calçadas, reforma e 
revitalização de praças, colocação de meios-fios, operação tapa-buraco, remoção de entulhos, limpeza de 
bocas de lobo, construção de estacionamentos, asfaltamento de ruas e avenidas, substituição de 
brinquedos, ampliação do sistema de iluminação pública. 

A Regional se faz presente também no apoio a eventos que, de certa forma, contribuem para 
melhorar a cidade, como na realização da 5ª Conferência Distrital das Cidades, do Código de Posturas do 
DF, na inauguração do prédio do Pró-vítima no Lúcio Costa, no debate sobre a situação dos moradores de 
rua, no Plano de Manejo da Reserva Biológica do Guará, no debate sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo 
(LUOS), na seleção do Guará para o projeto Cama e Café da SETUR, na parceria com a CAESB para os 
cursos sobre caça vazamento de água, na carreta da mulher, na campanha de vacinação de cães e gatos, 
nos cursos à distância da Escola de Governo do DF, e no workshop para empresários e lideranças 
comunitárias sobre consultoria empresarial. 

Sempre com foco na melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade, a Administração, 
em diversas ocasiões, representou e defendeu a comunidade junto aos órgãos do GDF. Um exemplo dessa 
atuação ocorreu quando a Agefis notificou prédios do Guará para que derrubassem as grades que cercam o 
imóvel. A Administração, depois de sucessivas reuniões com os moradores e a diretoria da Agefis, 
conseguiu reverter a decisão do órgão até a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). 

Para 2014, a Regional continua com o compromisso de promover o bem estar coletivo e 
assegurar ao GDF uma imagem cada vez melhor de eficiência, transparência e ação. De acordo com o 
administrador, esse é o maior legado que será deixado para as gerações futuras, não só da cidade, mas de 
toda a região: “Uma qualidade de vida para o morador e sua família que veio para ficar”. 
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3.12. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CRUZEIRO – RA XI – UO: 09.113 
A Administração Regional do Cruzeiro foi criada pela Lei nº 49/89, de 25/10/89, e seu 

Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29/12/94.  
A Administração Regional, órgão da Administração Direta, coordenada e supervisionada pela 

Coordenadoria das Cidades, Governadoria da Casa Civil, têm por competência representar o governo do 
Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa, na coordenação e execução de atividades e serviços 
de interesse público na sua área de atuação. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total  Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão  
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 01 04 - 04 08 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 16 - 44 - 60 

Requisitados 

Órgãos do GDF 02 - 02 - 04 
Órgãos Estaduais - - 01 - 01 

Órgãos do Governo Federal 01 - - 01 01 

Outros 
Estagiários - - - 01 01 

Terceirizados (FUNAP) - - - 18 18 
Subtotal (Força de Trabalho)  20 04 48 22 94 
(-) Cedidos para outros órgãos - 01 - - 01 

Total Geral  20 03 48 22 93 

1. Realizações                                                                                                               

PROGRAMA: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

1471 - Modernização de Sistema de Informação  50.000 4.740 4.740 4.740 
2542 - Modernização de Sistema de Informação-
Administração Regional- Cruzeiro 50.000 4.740 4.740 4.740 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de 
Tecnologia da Informação 50.000 2.777 2.776 2.776 
2630 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI -
Administração Regional- Cruzeiro 50.000 2.777 2.776 2.776 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  50.000 143.749 143.749 143.749 
9752 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração 
Regional- Cruzeiro 50.000 143.749 143.749 143.749 
8502 - Administração de Pessoal  2.911.000 3.101.672 3.100.377 3.100.377 
8811 - Administração de Pessoal-Administração Regional- 
Cruzeiro 2.911.000 3.101.672 3.100.377 3.100.377 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  420.000 401.713 351.160 351.160 
9629 - Concessão de Benefícios a Servidores -
Administração Regional- Cruzeiro 420.000 401.713 351.160 351.160 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  592.000 411.537 399.777 368.325 
9708 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -
Administração Regional- Cruzeiro 592.000 411.537 399.777 368.325 

Total do Programa  4.073.000 4.066.188 4.002.578 3.971.126 

– Manutenção da Administração Regional por meio dos contratos com fornecedores de 
energia, água, serviços de postagem;  

– Telefonia móvel, aquisição de materiais de consumo e permanentes, pequenas 
contratações de serviços tais como: dedetização, conserto e reparo de equipamentos, e outros;  

– Adquirido Webcan para Biblioteca, 2 Switchs para sede da RA XI, pen drive e contratação 
de internet para Biblioteca do Cruzeiro;  

– Obra de reforma e melhoramento nas instalações da sala de estudo da Biblioteca Rubem 
Valentim do Cruzeiro. 
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PROGRAMA: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3440 - Reforma de Quadras de esportes  300.000 0 0 0 
3678 - Realização de eventos  20.000 3.300 3.253 3.253 
2731 - Realização de eventos-Esportivos-Administração Regional- 
Cruzeiro 20.000 3.300 3.253 3.253 

Total do Programa  320.000 3.300 3.253 3.253 
 

– Adquiridos Medalhas e Troféus. 
 

PROGRAMA 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - execução de Obras de Urbanização  2.932.000 3.861.716 3.861.713 3.132.748 
5224 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização no Cruzeiro- Cruzeiro 600.000 300.000 300.000 300.000 
5599 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Infraestrutura Urbana no Cruzeiro- Cruzeiro 600.000 600.000 600.000 600.000 
5780 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização, Inclusive da Quadra 1101 Cruzeiro novo- Cruzeiro 500.000 492.137 492.137 492.137 
9661 - execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Cruzeiro 480.000 1.353.250 1.353.250 1.290.546 
9768 - execução de Obras de Urbanização-Construção de Calçadas- 
Cruzeiro 0 146.677 146.677 73.588 
9795 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização no- Cruzeiro 0 292.654 292.653 203.374 
9807 - execução de Obras de Urbanização-Implementação de Obras 
no- Cruzeiro 0 98.914 98.913 98.913 
9826 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização e Infraestrutura na Administração do- Cruzeiro 0 435.203 435.203 74.189 
9834 - execução de Obras de Urbanização- no Cruzeiro 0 142.881 142.880 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urb anizadas e Ajardinadas  125.553 50.361 50.361 48.643 
9141 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- 
Administração Regional- Cruzeiro 125.553 50.361 50.361 48.643 

Total do Programa  3.057.553 3.912.077 3.912.074 3.181.391 
 

Os recursos foram destinados a realização de 28 obras de urbanização e infraestrutura urbana.  
 
PROGRAMA: 

6209 –  ENERGIA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública  29.000 0 0 0 
Total do Programa  29.000 0 0 0 

 
 
PROGRAMA: 

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4089 - Capacitação de Pessoas  150.000 0 0 0 
Total do Programa  150.000 0 0 0 
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PROGRAMA: 

6219 - CULTURA  

 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  80.000 94.493 54.397 54.397 
2730 - Realização de eventos-Culturais-Administração Regional- 
Cruzeiro 30.000 54.493 54.397 54.397 

Total do Programa  80.000 94.493 54.397 54.397 

– As realizações deste programa foram efetuadas em parceria com a secretária da cultura por 
meio de transferência de recursos. Portaria Conjunta 01/2013 – DODF 241; 

– Aquisição de material e contratação de Banda para Festa Julina do Cruzeiro; 
 

PROGRAMA: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2426 - Reintegr a Cidadão  210.000 252.509 246.909 217.721 
8442 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Cruzeiro 210.000 252.509 246.909 217.721 

Total do Programa  210.000 252.509 246.909 217.721 

– Ressocializados em média 20 sentenciados por mês, oriundos da FUNAP – Fundação de 
Amparo ao Trabalhador preso do DF. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ - 6.000 7.300 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. - 40 69 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. - 40 10 
Recuperação de calçadas m² - 4.000 8.600 
Reforma de equipamentos públicos Unid. - 22 19 
Capina, varrição e rastelagem m² - 20.000 20.000 
Remoção de entulhos m³ - 400.000 800.000 
Reposição de meios-fios Unid. - 600 400 
Serviços de terraplanagem m² - 8.000 6.000 
Roçagem manual m² - 20.000 30.000 
Serviços de roçagem mecânica m² - 80.000 80.000 

Os serviços acima citados,foram realizados manualmente pelos trabalhadores oriundos da 
FUNAP. Diariamente as equipes estão nas ruas do Cruzeiro realizando a manutenção constante de seus 
logradouros, mantendo assim a qualidade de vida dos moradores desta RA. 

 
Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema 8 6 13 683 300 743 

Teatro 4 143 104 190 1.165 2.187 

Música - 40 41 - 834 1.050 

Dança - - 02 - - 200 

Artes Plásticas - - 03 - - 284 

Literatura - - 09 - - 575 

Eventos culturais - 2 03 - 150 4.500 

Outros eventos 31 100 286 859 1.580 6.145 
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Abaixo segue lista de alguns dos movimentos culturais desenvolvidos ou apoiados pela 
Administração Regional do Cruzeiro no ano de 2013: 

– Carnaval 2013; 

– Exposição “Drummond, testemunho da experiência humana”; 

– Espetáculo: Poerão do Rock; 

– Espetáculo: Bloco Musical Existencialista Quântico; 

– Espetáculo: Encanto dos Mamulengos; 

– Espetáculo: O menino que visitou a Lua; 

– Espetáculo: Grupo Vocal Laugi – Nosso Jeito; 

– Espetáculo: Nas bagagens de Darwin; 

– Espetáculo: A história do Balão Vermelho; 

– Contação de Histórias para adultos do EJA Boca da Noite; 

– Contação de Histórias – Historias do Arco da Velha; 

– Contos Sonoros; 

– Peça teatral “O Bruxo Xeitan e o Chá de Xucran”; 

– Festa Julina do Cruzeiro com a participação da Liga das Quadrilhas Juninas do DF e 
Entorno; 

– Sarau Psicodélico; 

– Festivalzinho de Cinema; 

– Exposição “Rubem Valentim”; 

– Baile do Aniversário do Cruzeiro; 

– Shows do Aniversário do Cruzeiro. 

–  
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Lazer - 1 - - Aprox. 30 pessoas - 

Eventos esportivos - 08 03 - Aprox. 450 pessoas Aprox. 400 pessoas 

Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento 

Setor Provisório Definitivo Total  

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - - - 07 10 - 07 10 - 

Habitação Coletiva - - - - 09 - - 09 - 

Comercial  - - - 09 99 76 09 99 76 

Outros (Eventual) - - - 21 21 11 21 21 11 

Total Expedido  - - - 117 139 87 117 139 87 

Alvará de Funcionamento  

Setor 
Provisório Definitivo Total 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - - - 07 10 - 07 10 - 

Comercial - - - 89 99 76 89 99 76 

Outros - - - 21 21 11 21 21 11 

Total Expedido - - - 117 130 87 117 130 87 
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Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 29 15 16 - - - 
Comercial - 1 - - - - 
Institucional - 1 2 - - - 

Total Expedido  29 17 18 7.903,45 14.874,76 4.186,06 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar 03 02 01 - - - 

Total Expedido 03 02 01 1.729,22 237,75 206,27 

Topografia 

Especificação Ano Área/m² Quant. 

 

Demarcação para 
Alvará de Construção 

Habitação Unifamiliar 2013 05 05 

Verificação de Alinhamento E Cota De Soleira 2013 2.560,00 19 

Intimação Demolitória 2013 6.077,00 30 

Licença de Funcionamento 2013 4.369,00 68 

Cota de Soleira Levantamento de Definições 2013 4.720,00 34 

Elaboração de Croquis de Cadastro 2013 16.842,00 151 

Levantamento para Carta de Habite-se  2013 2.440,00 16 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) 

 
Sem Acréscimo Total 

(A+B+C)  
Quant Área (m²)  Quant Área (m²)  Quant m² 

Restrito 

Residencial 
Unifamiliar 14 3.088,57 17 1.337,32 01 - 4.425,89 

Habitação Coletiva - - - - 03 2.539,00 - 

Comercial 01 18,00 - - - - - 

Institucional Privada 01 580,31 01 56,81 - - 637,12 

Misto 
Residencial/Industrial  03 23,38 - - - - - 

Outros 20 1.945,99 - - - - 1.945,99 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes 

Localização  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Livres - 1 - - 17 - - 

Feiras Permanentes - 1 1 - 59 85 Área Especial 609 – Cruzeiro Novo 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras - 2 1 

Fiscalização de Feiras - 2 - 

Documentação Expedida  - 6 Processos Protocolados - 5 - 4 8 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias - 13 1 

Bancas de Jornais e Revistas definitivas - 51 12 
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Cultura: O Salão de Múltiplas Funções e o Auditório são utilizados para encontro da 3ª idade 
da cidade, e ensaios de grupos culturais de Teatro, Música e Dança. 

O auditório foi utilizado também para serem ministradas reuniões da Administração Regional 
do Cruzeiro, Conselho de Segurança do Cruzeiro e do Conselho Regional de Cultura do Cruzeiro. 

Biblioteca: Este ano de 2013, a biblioteca passou por reformas significativas e com melhorias 
para a comunidade, e houve um aumento substancial da procura pelo acervo e pelo espaço de estudo, que 
com baias individuais e internet, pode melhor acolher os estudantes em geral da nossa cidade. 

Ações Culturais de 2013 

Evento  Qtd.  Público Total  

Cinema 13 743 

Teatro 85 2.181 

Música 33 2.395 

Dança 04 3.200 

Artes Plásticas 06 284 

Literatura 09 575 

Reuniões 126 2.442 

Palestras 19 492 

Outros 156 308 

Empréstimos de Livros 2.630 - 

Usuários Anual da Biblioteca - 18.761 

A ouvidoria do Cruzeiro tem sido uma ferramenta auxiliar para sanarmos os problemas de 
infraestrutura da cidade. Todos os problemas relacionados à buracos, entulho, poda e outros problemas do 
gênero que são informados à ouvidoria, são automaticamente transferidos à nossa equipe que trabalha nas 
ruas executando a manutenção diária na nossa cidade.  

Ouvidoria  

Tipo de Atendimento  2013 

Atendimento Geral – Telefone 1.058 

Atendimento Geral – Presencial 111 

Reclamações  202 

Solicitações 625 

Elogios 231 

Total  1.169 

Relatório de Consultas Prévias 

Situação Da Consulta Prévia INTERNET Balcão Total 

Em andamento 16 0 16 

Deferidas 0 20 20 

Indeferidas 0 1 1 

Canceladas 344 534 878 

3.  Informações complementares  

No ano de 2013, foram licitadas 30 obras em toda a cidade, que beneficiou os moradores com 
novas calçadas, novas praças, reforma na biblioteca, PEC’s para adultos e crianças, mais estacionamentos, 
revitalização dos becos, e várias outras obras.  

Seguem abaixo, alguns destas obras realizadas na cidade:  
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Biblioteca 

Antes 

 

Durante 

 

Depois 

 
 

Estacionamento na Quadra 1.205 – Cruzeiro Novo 

ANTES 

 

DURANTE 

 

DEPOIS 

 
Reforma e restauração de parques infantis. 

 Exemplo: Parque infantil da Quadra 1.603 – Cruzeir o Novo 
Oficina móvel da Administração Regional do Cruzeiro  

Antes 

 

Durante 

 

Depois 
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Exemplo de revitalização dos becos do Cruzeiro Velh o 

Antes 

 

Durante 

 

Depois 

 
 

Instalação de Ponto de Encontro Comunitário – PEC  
Exemplo: Área Especial em ao Cruzeiro Center (próxi mo à Aruc) – Cruzeiro Velho 

Antes 

 

Durante 

 

Depois 

 
Praça da Quadra 05 – Cruzeiro Velho 

Antes 

 

Durante 

 

Depois 
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Quadra areia da Quadra 05 – Cruzeiro Velho 

Antes 

 

Depois 

 
 

Quadra Poliesportiva da Quadra 05 – Cruzeiro Velho 

Antes 

 

Depois 

 

 
Revitalização da Área Central do Cruzeiro Velho 

Antes 

 

Depois 

 

Antes Depois 
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Praça do Gavião – Cruzeiro Velho 

Antes 

 

Durante 

 

Depois 

 

 

Revitalização da Quadra 1.101 – Cruzeiro Novo 

Antes 

 

Durante 

 

Depois 

 

 



Relatório Anual de Atividades – RA XI  Cruzeiro – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
165 

 

Revitalização da Quadra 08 – Cruzeiro Velho 

Antes / Inicio Das Obras 

 

Durante 

 

Depois 

 
 

Reforma da Quadra Poliesportiva da Quadra 10 – Cruz eiro Velho 

Antes / Inicio Das Obras 

 

Durante 

 

Depois 

 
 

Reforma da Quadra Poliesportiva da Quadra 10 – Cruz eiro Velho 

Antes 

 

Durante 

 

Depois 
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Revitalização – Área atrás da Creche São Vicente – Cruzeiro  

Antes 

 

Antes 

 

Antes 

 

Durante  

 

Durante 

 

Durante 

 

Depois 

 

Depois 

 

Depois 

 
Revitalização e Paisagismo das E/Q 805/807 - Cruzei ro Novo 

Antes 

 

Durante 

 

Depois Depois 
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4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Diagnóstico do Desenvolvimento da Administração Reg ional do Cruzeiro 
 

Principais realizações de execução de atividades e serviços 

– Compra de materiais permanentes, como por exemplo sopradores de folhas para atuação 
na rua após as roçagem de gramados, máquina de cortar grama, motopodas, caixa de som para reuniões 
com a comunidade e apresentações no auditório, máquina de cortar ferro/policorte e outros;  

– Materiais de consumo para manutenção dos serviços externos e internos a RA XI. 
A Administração Regional do Cruzeiro priorizou o capital humano, com a capacitação de 

servidores na realização de cursos, tais como, Licitação, Lei 8.666/93, Lei 840, planilhas orçamentárias, 
Elaboração de projetos, Termo de Referência e demais cursos voltados para gestão administrativa; 
Consolidamos o Programa Reintegra Cidadão, ressocializando e promovendo colaboradores. 

A Cultura foi estimulada com os festejos tradicionais além de outros eventos culturais 
realizados em 2013, tais como: Exposição: “Drummond, testemunho da experiência humana”; participação 
no Edital de Circulação do FAC – Poerão do Rock, Bloco Musical Existencialista Quântico; Edital FAC 
Biblioteca Viva; Projeto Biblioteca do Cerrado; Exposição Rubem Valentim, Filmes sobre a vida de Cláudio 
Santoro, dentre outros. 

A Biblioteca Rubem Valentim do Cruzeiro foi reformada, reinaugurada e reaberta ao público no 
dia 19 de julho de 2013, com o lançamento do Projeto Biblioteca do Cerrado.  

 O desenvolvimento urbano e a manutenção das áreas públicas da cidade foram os principais 
objetivos cumpridos nesta gestão. Neste exercício foram realizadas 30 obras de urbanização de espaço 
público. Dentre estas estão: Mobilidade como estacionamentos, mais de 3.016.052 m² de calçadas com 
acessibilidade; Esportes: revitalização de Quadras Poliesportivas, Educação: Urbanização em espaços de 
áreas Educativas e Creche, Saúde: Centro de Convivência do Idoso e outros. 

Para o exercício de 2014 esta previstas as seguintes obras: 

– Complementação da revitalização da área central do Cruzeiro Velho; 

– Instalações Elétricas nas áreas intersticiais do Cruzeiro Center; 

– Instalações Hidráulicas nas áreas intersticiais do Cruzeiro Center; 

– Urbanização e revitalização do estacionamento QD 01, em frente ao Cruzeiro Center; 

– Reforma e revitalização das Unidades Poliesportivas das Quadras 12, 601, 711, 1.205, 
dentre outras; 

– Instalação de quebra molas em diversas localidades do Cruzeiro Novo e Velho; 

– Instalação de PEC e parquinho, espaço entre os blocos A, B, C, D, E, F, G, H e QD 403; 

– Instalação de PEC e parquinho, QD 807; 

– Construção de calçadas e estacionamento em diversas localidades do Cruzeiro Novo e 
Velho; 

– Reforma e revitalização do Conselho Tutelar; 

– Cobertura da quadra de esporte externa do Ginásio de Esporte; 

– Construção de 03 galerias de captação de Águas pluviais entre a Biblioteca e a Aruc; 

– Urbanização e revitalização na QD 913; 
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– Urbanização e revitalização na QD 207; 

– Reforma da parte elétrica, praça de alimentação e banheiros da feira permanente do 
Cruzeiro; 

– Urbanização, revitalização e paisagismo QD 505; 

– Reforma e revitalização de áreas administrativas e de uso comum da sede da 
Administração Regional do Cruzeiro, sede do Conselho de Segurança, Conselho Tutelar e Conselho de 
Saúde do Cruzeiro; 

– Construção de salas para atendimento social na QD 01; 

– Reforma e revitalização das 3 Quadras poliesportiva entre a QD 1.205 e 1.303; 

– Revitalização da praça, QD 12, próximo ao BL K; 

– Urbanização de estacionamento em diversos endereços do Cruzeiro Velho e Novo. 
Todas essas obras são solicitações pela comunidade, e necessárias para que a população do 

Cruzeiro afim de que possa viver com maior qualidade de vida. 
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3.13. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII – UO: 09.114 
A Administração Regional de Samambaia, criada pela Lei nº 049 de 25/10/89 é um órgão da 

Administração Direta Regionalizada, supervisionada pela Casa Civil do Governo do Distrito Federal de 
acordo com o art. 2º, § 3º do decreto nº 33.583 de 16/03/2012.  

Conforme seu Regimento Interno aprovado pelo decreto nº 16.247 de 29/12/94 tem por 
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa XII assim 
como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do 
planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das 
atividades delas decorrentes. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 04 15 02 16 37 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 48 - 79 - 127 

Requisitados 
Órgãos do GDF 05 12 7 02 26 

Órgãos do Governo Federal - - 1 - 01 

Outros 
Estagiários - 07 - 07 14 

Terceirizados (FUNAP) - - - 20 20 
Subtotal (Força  de Trabalho)  57 34 89 45 225 
(-) Cedidos para outros órgãos - 03 - - 03 

Total Geral  57 31 89 45 222 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

3903 - Reforma de Prédios e Próprios 55.000 155.418 155.313 4.890 
9726 - Reforma de Prédios e Próprios - Administração Regional- 
Samambaia 55.000 155.418 155.313 4.890 
8502 - Administração de Pessoal 7.378.301 7.679.074 7.678.722 7.678.722 
8812 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Samambaia 7.378.301 7.679.074 7.678.722 7.678.722 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores 821.000 821.000 814.424 814.424 
9630 - Concessão de Benefícios a Servidores - Administração 
Regional- Samambaia 821.000 821.000 814.424 814.424 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 1.442.761 365.225 361.014 349.202 
9709 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Administração 
Regional- Samambaia 1.442.761 365.225 361.014 349.202 

Total do Programa 9.697.062 9.020.717 9.009.472 8.847.238 
 
As ações empreendidas no Programa “Gestão Pública” em 2013 marcaram a continuidade de 

procedimentos estratégicos e operacionais fundados em duas diretrizes basilares adotadas nesta gestão: 1 
- Propiciar maior atenção e agilidade no atendimento à comunidade como forma de resgatar a credibilidade 
e fortalecer a governabilidade e 2 – reduzir custos operacionais pela racionalidade de procedimentos e 
concomitante transparência dos atos administrativos. Neste sentido a gestão regional em 2013 iniciou com 
reuniões de trabalho com a participação de diretores e gerentes onde foram levantadas dificuldades e 
carências de cada área e delineadas alternativas e estratégias de solução fundadas no comprometimento, 
entusiasmo e boa vontade no exercício das atividades. 

A racionalidade das ações e dos gastos operacionais foi também evidenciada nas reuniões e 
praticada no dia a dia por meio de medidas de eficiência, tais como: redução significativa de viagens com 
veículos sub-lotados, maior rigor na distribuição de material de consumo; adoção de senhas individuais para 
ligações para celulares; implantação de monitor e câmeras de segurança com redução de riscos e de 
práticas ociosas; modernização do arquivo técnico com maior agilidade e segurança das tramitações de 
processos; dentre outras diretrizes centradas na busca de excelência no atendimento.   

.  
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção  de Quadras  de Esportes  50.000 300.000 150.000 10.469 
9530 - Construção de Quadras de Esportes - Quadras Poliesportivas - 
Administração Regional- Samambaia 50.000 150.000 150.000 10.469 
3048 - Reforma  de Espaços Esportivos  70.000 0 0 0 
3440 - Reforma  de Quadras  de Esportes  30.000 0 0 0 
3596 - Implantação  de Infra  - Estrutura  Esportiva  300.000 330.083 180.342 30.342 
5265 - Implantação de Infra - Estrutura Esportiva-Implantação de 
Infraestrutura Esportiva - Pontos de Encontros Comunitários - PECS 
Administração Regional Samambaia Norte Residencial Oeste Qd 
827/82- Samambaia 150.000 150.000 150.000 0 
8516 - Implantação de Infra - Estrutura Esportiva- Pontos de Encontros 
Comunitários - PECS Administração Regional- Samambaia 50.000 30.342 30.342 30.342 
8519 - Implantação de Infra- Estrutura Esportiva-Implantação de Pontos 
de Encontro Comunitário de- Samambaia 0 149.741 0 0 

Total do Programa  450.000 630.083 330.342 40.811 

 

A prática esportiva entre a população de Samambaia é estimulada por meio de mais de 60 
quadras de esportes, sete campos de grama sintética, quatro campos de terra tamanho oficial iluminados 
com refletores, além de Estádio Regional e Centro Olímpico, o que a torna uma das RA´s mais bem 
providas desses equipamentos no DF. Juntem-se a esse acervo outros 34 Pontos de Encontro 
Comunitários – PEC´s, dotados de aparelhos de ginástica disponibilizados para toda a comunidade 
próximos a todas as quadras sem qualquer tipo de restrição. 

Em 2013, à conta dos Programas Esportes e Grandes Eventos e desenvolvimento Urbano e 
em parceria com a NOVACAP foram adicionados ao patrimônio esportivo da cidade mais duas Quadras 
Poliesportivas, sendo uma com praça e parquinho nas Qds 108, e 503; três Campos de Grama Sintética 
nas Qd. 305, 310 e 427; em execução arquibancada e vestiário nos Campos Sintéticos das Qd. 310 e 421; 
catorze novos Ponto de Encontro Comunitário  implantados nas Qd.120,123/125, 203, 304, 306, 313, 511, 
512, 513, 515, 517, 615, 625 e 827/829 e foram reformadas com recursos próprios da Adm. Regional mais 
de uma dezena de quadras esportivas priorizando a utilização de pessoal da casa com apoio de 
reeducandos do Programa Reintegra Cidadão. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução  de Obras  de Urbanização  4.530.000 3.471.691 3.266.105 1.924.417 
5533 - Execução de Obras de Urbanização - Execuções de Obras de 
Urbanização E Revitalização Na Região Administrativa de Samambaia- 
Samambaia 600.000 599.888 599.887 599.887 
5706 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização Em Samambaia - 2013- Samambaia 1.800.000 1.200.000 1.199.928 319.797 
9662 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Samambaia 930.000 1.471.803 1.458.463 862.623 
9761 - Execução de Obras de Urbanização-Contrução de Calçadas em- 
Samambaia 0 200.000 7.828 7.828 
1950 - Construção  de Praças Públicas e Parques  200.000 0 0 0 
8508 - Manutenção  de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  242.000 144.283 144.282 144.282 
9142 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração 
Regional- Samambaia 242.000 144.283 144.282 144.282 

Total do Programa  4.972.000 3.615.974 3.410.388 1.934.416 
 

Os investimentos realizados a conta do Programa desenvolvimento Urbano, o maior montante 
dos últimos três anos foram aplicados prioritariamente em parceria com a NOVACAP por meio de 
descentralizações de crédito para execução das seguintes obras: Construção de 19 bases para implantação 
de PEC’s, em fase final de implantação; construção de três Quadras Poliesportivas nas Qds. 206, 503 e 
SMSE; construção de calçadas nas Qds. 301, 304, 416 e 616; construção de estacionamentos públicos na 
QS 120; construção de arquibancada e vestiário no Campo Sintético da QN 421; Campos Sintéticos nas QR 
305 e 427 e Campo Sintético com arquibancada e vestiário na QS 310; redes de escoamento de águas 
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pluviais nas QN 114 e QR 516, reforma de 5 parquinhos infantis nas Qd. 109, 113, 115, 125 e 501 e obras 
de implantação de passeios e calçadas em diversos locais de Samambaia. 

Dando ênfase cada vez maior à proposta de primar sempre pela economicidade e gestão 
racional dos recursos públicos, vale destacar o tratamento diferenciado adotado nesta administração para a 
utilização das verbas destinadas a “manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas” que além da sua 
aplicação na recuperação de equipamentos públicos e de infraestrutura como galerias de águas pluviais, 
bocas de lobo, etc. serviram também para a construção e complementação em estreita parceria com a 
NOVACAP de: vias de ligação nas quadras QN 316 - 2ª Av., QN 316/318-QR 316, QR 316/318, QR 
308/310, QR 508/510, QR 504/506, ADE/QR 504/506, Vias de Ligação e Estacionamento nas quadras QS 
318, QS 106, QS 427, QN 404/406, Q. 102 C. Urbano, Via de Ligação e Estacionamento nas QS 318, QS 
106, QS 427, duas Ligações e Estacionamento na QN 403/405, Estacionamentos na QN 320, QR 316 - 
Conj. 5,  QR 210/212, QR 406 – Conj. 6, QN 502 e correção de pista na QS 403 dentre outras. 

Destaque-se que enquanto em exercícios anteriores esses serviços eram objetos de múltiplas 
licitações públicas, acarretando expressivos gastos adicionais, nesta gestão o montante despendido 
destinou-se a aquisição de 1500 sacos de cimento, 400 m³ de areia, 340 m³ de brita; 500 sacos de cal 
hidratada 2000 peças de meio-fio, 540 m³ de cascalho laterítico; 450 m² de tela metálica e itens menores, 
que foram empregados diretamente em mais de uma centena de pequenas obras de recuperação e 
manutenção em quadras de esporte, praças, parquinhos, PECs, redes pluviais, bocas de lobo, etc. todas 
executadas pela equipe de obras da Administração Regional, formada por servidores locais e apoiadas 
pelos reeducandos do programa “Reintegra Cidadão” lotados nesta RA XII.  

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

3179 - Construção  de Baias Para Ônibus  100.000 148.246 145.281 0 
2698 - Construção de Baias para Ônibus- Administração Regional- 
Samambaia 100.000 148.246 145.281 0 

Total do Programa  100.000 148.246 145.281 0 
 

O Programa Transporte Integrado e Mobilidade foi efetivado neste exercício por meio da 
implantação de três baias para ônibus na Av. Central, via esta que se caracteriza como um segmento da via 
de ligação Samambaia/Ceilândia, cujo fluxo de veículos intensificou sobremaneira depois da implantação 
dessa via neste governo.  

Outras importantes obras de promoção do transporte e da mobilidade urbana foram realizadas 
a conta do programa desenvolvimento Urbano e em parceria com o DF Trans, NOVACAP e DETRAN, tais 
como: implantação de 35 abrigos de passageiros sendo: 8 na Av. Leste,3 na Av. Boca da Mata, 6 em frente 
estacionamentos do Metrô, 2 em frente Escola Classe 108, 3 na 2ª Av. Sul, 5 na Av. Noroeste, 1 frente ARR 
Veredas, 2 no Núcleo Rural Gibóia, 2 na 2ª Av. Norte e dois na DF 075/EPNB/SMSE; 7 vias de ligação 
entre-quadras sendo 3 na QR 318 e 4 nas QR 106, 308/310, 427 e 508/510;  estacionamentos públicos e 62 
redutores de velocidade (quebra molas) em vias internas e avenidas.   

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

3678 - Realização de Eventos  46.000 90.649 90.155 87.920 
2732 - Realização de Eventos - Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Samambaia 20.500 70.500 70.043 70.043 
2733 - Realização de Eventos-Culturais: Administração Regional- 
Samambaia 25.500 20.149 20.112 17.877 
4089 - Capacitação de Pessoas  100.000 0 0 0 
4090 - Apoio a Eventos  50.000 0 0 0 
5968 - Construção de Espaço Cultural  150.000 0 0 0 

Total do Programa  346.000 90.649 90.155 87.920 
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Como esforço de contenção de gastos recomendado pelo Governo, as atividades culturais 
obtiveram neste exercício recursos significativamente reduzidos em relação a anos anteriores. Os valores 
disponibilizados se destinaram prioritariamente a apoiar os eventos mais tradicionais inseridos no calendário 
cultural da cidade, quais sejam: aniversário da cidade, festas juninas, festivais de quadrilhas, eventos 
religiosos tradicionais, decoração natalina, dentre outros.  

Todavia, essa restrição orçamentária suscitou a criatividade com busca de parcerias e aflorou o 
espírito de voluntariado mobilizando a comunidade cultural para atividades mais singelas, porém não menos 
frequentes e criativas.  

Nesse contexto cabe assinalar a dedicação do Conselho de Cultura da cidade que em parceria 
com a Gerência de Cultura e Assessoria de Comunicação da Administração Regional se mobilizam para 
incrementar a movimentação cultural na cidade. Entre as múltiplas manifestações que afloraram do 
voluntariado cabe assinalar o evento mensal denominado “Sarau Complexo” que já na sua 54ª edição 
estimula e propicia a participação de talentos da dança, música, teatro, poesia bem como exibições de 
cinema e teatro em escolas e praças ao mesmo tempo em que propaga o sonho da construção do 
Complexo Cultural Regional em Samambaia, já com projeto pronto e orçamento assegurado.  
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  0 159.000 141.000 120.287 
8443 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Samambaia 0 159.000 141.000 120.287 

Total do Programa  0 159.000 141.000 120.287 
 

A Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania enquanto programa de governo foi praticada 
na Administração Regional por meio da atividade denominada “Programa Reintegra Cidadão”, que se 
constitui num esforço de recuperação de egressos do sistema penal, possibilitando treinamento em 
atividades produtivas diversas e viabilizando sua introdução no mercado formal de trabalho. 

Em 2013 esse esforço de inclusão social e humana se deu mediante a alocação de até vinte 
reeducandos na execução de dezenas de pequenas obras executadas com orçamento próprio da 
Administração Regional e em atividades de limpeza, recuperação e manutenção de áreas urbanizadas e 
ajardinadas, dentre outros. 

2. Informações Complementares 

As ações demonstradas por meio dos programas temáticos munidos de recursos empenhados 
e liquidados, não revelam na íntegra o universo de atuações desenvolvidas no âmbito da Administração 
Regional. desvinculadas dos gastos orçamentários específicos são realizadas centenas de intervenções de 
toda ordem que abordam desde demandas e alternativas de natureza econômica demandadas por 
empresários e investidores até aquelas derivadas da necessidade de suprir grandes lacunas identificadas 
nas áreas da saúde, educação, segurança, assistência social e urbanismo, cujas competências embora 
sejam das respectivas secretarias de estado, não deixam de receber a salutar intervenção da Administração 
Regional no sentido de apontar as necessidades, mobilizar parcerias e promover a agilização de ações 
políticas que facilitem os meios necessários para o atendimento.  

Nesse sentido cabe assinalar a canalização de recursos da ordem de R$ 130 milhões 
destinados a dezenas de obras de grande relevância dentre as quais se destacam para implantação no 
biênio 2013/2014: R$ 48,5 milhões para 20 centros de educação infantil (creches); R$ 31,7 milhões para 
pavimentação asfáltica e passarela; R$ 11,7 milhões para iluminação pública; R$ 6,8 milhões para água e 
esgoto; R$ 4,6 milhões para reconstrução de escola classe; R$ 3,0 milhões para quartel de bombeiros; R$ 
6,0 milhões para  Centro Cultural; R$ 3,0 milhões para o Parque Três Meninas; R$ 3,6 milhões para ginásio, 
campos, e quadras esportivas, dentre outros. 

Outras ações menores, mas não menos importantes que escapam do controle orçamentário 
buscam atenuar carências de famílias e indivíduos atingidos por situações diversas e que diante do 
inusitado e da consequente desorientação recorrem de imediato à Administração Regional. Essas ações, 
geralmente de cunho social são realizadas pelos agentes lotados na área de assistência social comunitária, 
a qual possui programa temático específico, porém sem recursos alocados no programa devido à 
dificuldade de empenha-los. Enquanto as demandas desse programa são emergenciais a burocracia para 
gastar o recurso orçamentário é delongada. daí o apelo para as parcerias e para ações de natureza 
filantrópica que culminam quase sempre em resultados paliativos e demandas recorrentes. dentre o rol de 
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ações que se afiguram nesse contexto destacam as procuras por cestas básicas, cessão de caminhão da 
Administração para efetuar mudanças, pedidos de passagens para viagem, pedido de material de 
construção, pedidos de ônibus para sepultamento, entre outros, além dos encaminhamentos feitos para 
instituições diversas, de pessoas que sequer tem noção de para onde se dirigir, como é o caso dos 
encaminhamentos para creches e para outros atendimentos ofertados pela Secretaria de desenvolvimento 
Social – SEDEST, para a Secretaria de Trabalho, para hospitais da rede pública, etc. Atua ainda a 
Administração Regional como apoio logístico a equipes da Secretaria de Saúde em campanhas preventivas, 
com destaque para campanhas ante dengue, fornecendo veículo e pessoal para recolhimento de objetos e 
detritos selecionados pelos agentes de saúde.    

Além dessas ações de cunho assistencial, cabe mencionar outras que buscam suprir vazios de 
políticas públicas ainda não muito bem delineadas, como a de destinação do lixo por exemplo. Nesse 
contexto a administração regional criou nesta gestão o serviço de Cata Entulho, onde com veículo e equipe 
próprios e com apoio de egressos encaminhados pela da FUNAP livra a cidade de diversos tipos de entulho 
não alcançado pelas coletas habitualmente ofertadas. Essa mesma equipe se incumbe de outras demandas 
da comunidade que escapam de suas atribuições formalmente definidas como fornecer caminhões de terra 
para aterramentos diversos, poda de árvores e recolhimento de galhos e troncos. São ações aparentemente 
diminutas, porém sem rubrica orçamentária específica e cujo não atendimento pode gerar um significativo 
acúmulo de problemas e reclamações que em nada contribuem para o conceito das instituições 
governantes frente a sua principal clientela, a sociedade.   

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ - 3.854,1 618,8 
Confecção de quebra molas Unid. - 86 62 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 12 540 212 
Reposição de tampas de PV e bocas de lobo Unid. - 262 237 
Recuperação de calçadas m² 10.000 1.189 90 
Reforma de equipamentos públicos Unid. - 31 - 
Remoção de entulhos m³ - 36.320 86.646 
Reposição de meios-fios Unid. - 775 751 
Serviços de terraplanagem m² - 6.300 36.430 
Roçagem manual m² - 23.000 3.023.500 (*) 
Serviços de roçagem mecânica      m² - 238.488 29.800.000 (*) 

(*): Fonte: NOVACAP 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 64 - 2 

Habitação, CEB, CAESB 78 - - 

CDS/ Na hora 36 - - 

SINE/ APEC/ CRAS 50 41 17 

Outros(Escolas, creches, etc) - 66 5 

Outras Atividades de 
desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes 73 32 - 

Entrega de cestas básicas 41 55 75 

Reuniões com outros órgãos - 14 - 

Outros (doações, transportes diversos, etc. ) 267 360 74 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema - 17 19 - 2.190 900 

Teatro - 14 41 - 2.240 2360 

Música - 11 3 - 10.000 2360 

Dança - 4 3 - 2.120 2360 
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Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Artes Plásticas - 2 - - 800 - 

Literatura - 1 - - 200 - 

Outros eventos 61 - 10 80.000 15.000 24.270 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 09 4 2 5.000 9.000 5.160 

Eventos esportivos 32 62 69 20.000 7.150 71.000 

Outros 07 - - - - - 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento 
Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - - - 22 114 90 22 114 90 

Comercial  - - - 81 296 195 81 296 195 

Industrial - - -  20 15 - 20 15 

Outros (Eventual) - - -  - 20 - - 20 

Total Expedido - - - 103 430 320 103 430 320 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 315 148 173 17.110,95 18.642,63 25.470,17 

Habitação Coletiva 23 58 26 152.740,09 385.655,22 137.169,37 

Industrial 1 1 2 393,47 724,97 476,13 

Comercial 23 23 40 8.680,55 14.225,48 18.419,73 

Institucional 3 2 1 2.460,71 848,69 875,24 

Total Expedido 365 232 242 181.793,20  420.096,99 182.410,64 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar e Coletivo 161 112 143 134.569,82 145.126,75 67.864,32 

Industrial - 2 - - 48.277,03 - 

Comercial 22 20 15 13.600,64 13.987,70 7.787,62 

Total Expedido 183 134 158 148.170,46  207.391,48 75.651,94 

Topografia 

Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011 19.335,88 88 

2012 58.964,63 371 

2013 93.037,90 308 

Cota de Soleira Levantamento de definições 

2011 108.184,81 88 

2012 - 285 

2013 - 228 

Elaboração de Croquis de Cadastro 
2012 119.905,00 38 

2013 133.413 70 

Levantamento para Carta de Habite-se 2013 118.322,8 200 
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Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 

Residencial 
Unifamiliar 304 40.184,88 - - - - 304 40.184,88 

Habitação 
Coletiva 

46 250.866,23 - - - - 46 250.866,23 

Comercial 54 21.117,49 - - - - 54 21.117,49 

Industrial  6 11.722,81 - - - - 6 11.722,81 

Institucional 14 54.127,46 - - - - 14 54.127,46 

Misto Residencial/Comercial 2 984,41 - - - - 2 984,41 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Feiras Livres 3 4 5 927 1.227 1.307 Qds:210,311,421,427,510 

Feiras Permanentes 1 1 1 342 342 342 Qd. 202 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas definitivas 16 8 8 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Sistema Viário de Vicinais:      30 km Estradas recuperadas: m 5.000 5.000 5.000 

Vistorias realizadas 12 14 16 

Produtores rurais cadastrados 500 500 500 

Propriedades rurais 180 180 180 

Associações 2 2 2 

Visitas e reuniões 3 4 3 

Outros (Poda de árvores, Horta Comunit. Curral Comunitário, etc.) 1000 1000 1000 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 2.795 2.574 2.471 

1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 1.993 2.151 1.934 

2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 389 504 639 

1ª Via CI-Certificado de Incorporação 38 51 61 

2ª Via CI-Certificado de Incorporação  10 04 

Atestado de desobrigação  - 09 

1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 115 1089 09 

2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar 19 153 182 

Declarações de dispensado - - 2.643 

Transferência de domicílio - - 624 

Averbações de certificado de alistamento - - 2.471 

4.   Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade 

O exercício de 2013 acumulou o maior volume de investimentos em obras de urbanização dos 
últimos três anos. A execução dessas obras, predominantemente em parceria com a NOVACAP buscou 
atender demandas da comunidade manifestadas em encontros e audiências públicas promovidas pela 
administração tanto no seu gabinete como em ruas, praças e instituições representativas de variados 
segmentos sociais. Quadras esportivas, campos sintéticos, parquinhos, praças e pontos de encontro 
comunitário – PECs foram os equipamentos urbanos mais solicitados e que mais contribuíram para o 
enriquecimento da paisagem urbana neste exercício. Acrescente-se a esses benefícios construídos com o 
orçamento local, outros realizados por meio de Programas Governamentais como o programa Asfalto Novo 
que cuida do recapeamento de vias degradadas desde a implantação da cidade a mais de duas décadas. 
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 Embora muito se tenha realizado com os recursos disponibilizados, é inegável que mais e 
melhores serviços poderiam ser oferecidos à população não fora os impedimentos há muito entranhados na 
estrutura do governo e que se tornam a cada dia desafios maiores a serem enfrentados.  

Dentre as principais limitações a uma atuação mais eficiente e eficaz da instituição destacam-
se a carência de pessoal qualificado pertencentes ao quadro efetivo da administração pública. A 
predominância de pessoal nomeado em caráter temporário associado a pouca qualificação e alta 
rotatividade nas atividades assumidas impedem que se implante um modelo de atendimento e de prática 
laboral que primem por uma eficiência e eficácia sustentadas no conhecimento histórico que se adquire com 
a experiência da prática constante e continuada. 

Similarmente sobressai-se também como fator impeditivo a um melhor desempenho da 
Unidade a insuficiente autonomia financeira para a aquisição de recursos tecnológicos apropriados para o 
desenvolvimento dos trabalhos com a rapidez e qualidade compatíveis com as demandas atuais. Trata-se, 
sobretudo da dificuldade em se obter com a necessária agilidade equipamentos de produção de plantas 
urbanas e programas computacionais compatíveis cuja carência implica em serviços demorados e produtos 
medianos, suscitando descrédito da população nos serviços que lhes são oferecidos. 
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3.14. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XI II – UO: 09.115 
A autorização para a criação da Região Administrativa de Santa Maria se deu por meio da Lei 

nº 348/92, de 04/11/92; Sua criação está vinculada ao Programa de Assentamento de Famílias de Baixa 
Renda, em lotes semi-urbanizados. O Governo loteou uma área do Núcleo Rural Santa Maria e transferiu os 
moradores das invasões do Gama e das demais localidades do Distrito Federal. Santa Maria é composta de 
área urbana, rural e militar.  

Na área rural, estão os Núcleos Rurais Alagado e Santa Maria, onde predominam as atividades 
de agropecuária e a exploração de jazidas de cascalho. Na área militar, estão localizados o Centro 
Integrado de Defesa Aéreo e Controle do Tráfego Aéreo – Cindacta, do Ministério da Aeronáutica e a Área 
Alfa, pertencente ao Ministério da Marinha. 

Regulamentada pelo Decreto nº 14.604/93, surgiu oficialmente no mapa do Distrito Federal, 
que a constituiu como RA XIII, Região Administrativa do Distrito Federal.  É vinculada à Casa Civil da 
Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do DECRETO nº 33.583, de 16 de março de 2012. 

O órgão de direção superior, a Administração Regional de Santa Maria, foi criado por meio da 
Lei nº 423 de 23 de março de 1993, e, de acordo com o seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 
22.338, de 24/08/01, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua 
Região Administrativa XIII, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em 
sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da 
execução direta das atividades dela decorrentes. 

O nome Santa Maria originou-se do nome do rio que existia no local com nome de rio Santa 
Maria. A Região Administrativa tem como Padroeira a Santa Mãe de Deus, com data de culto público em 1º 
de janeiro, sendo ponto facultativo na Região Administrativa, conforme a Lei nº 2.908, de 05.02.2002. 

É uma região administrativa do Distrito Federal que compreende as áreas da Marinha, Saia 
Velha, Pólo JK, além da própria Santa Maria, e se localiza a 26 km do centro de Brasília. No Distrito 
Federal, algumas regiões administrativas, como Santa Maria, são também conhecidas erroneamente como 
cidades-satélites. 

A cidade é rodeada por dois ribeirões, Alagado e Santa Maria, este originando o nome da 
cidade. As primeiras quadras foram ocupadas a partir de fevereiro de 1991. 

O Polo JK é uma área de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, destinada a abrigar 
grandes indústrias. Localizado no centro do País, facilita o transporte para escoamento dos produtos com 
acesso a uma grande malha viária terrestre. 

Umas das principais avenidas de Santa Maria, é a avenida Alagados, onde se concentra boa 
parte da economia de Santa Maria e algumas agências bancárias. 

Estima-se que em pouco tempo Santa Maria se transformará em uma das principais Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, por estar em uma região privilegiada e também por fazer um 
entroncamento entre vários municípios vizinhos ao Distrito Federal. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 04 31 - - 35 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 90 - 40 - 130 
Requisitados Órgãos do GDF 02 03 - - 05 

Outros 
Estagiários - 11 - - 11 
Terceirizados (FUNAP) - 14 - - 14 

Subtotal (Força de Trabalho)  96 59 40 - 195 
(-) Cedidos para outros órgãos 02 06 - - 08 

Total Geral  94 53 40 - 187 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
1471 - Modernização de sistema de informação  50.000 0 0 0 
1984 - Construção de prédios e próprios  50.000 0 0 0 
2557 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia d a 
informação  25.000 0 0 0 
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
3903 - Reforma de prédios e próprios  150.000 0 0 0 
8502 - Administração de pessoal  6.400.000 6.480.596 6.479.598 6.479.598 
8813 - Administração de pessoal-administração regional- Santa Maria 6.400.000 6.480.596 6.479.598 6.479.598 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  831.341 831.341 750.849 750.849 
9631 - Concessão de benefícios a servidores-administração regional- 
Santa Maria 831.341 831.341 750.849 750.849 
8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais  550.000 323.103 320.868 281.586 
9710 - Manutenção de serviços administrativos gerais-administração 
regional- Santa Maria 550.000 323.130 320.868 281.586 

Total do Programa  8.056.341 7.635.040 7.551.315 7.512.033 
 

Das realizações do Exercício de 2013 referentes a estes programas, cabe ressaltar que com 
objetivo de melhor capacitar os servidores lotados nesta RA XIII, um total de 12 receberam conhecimentos 
técnicos pertinentes à Administração Pública conforme descrição dos cursos no quadro a seguir: 

 
Curso  Numero de Servidore s 

Atendimento ao cidadão com excelência (teoria e prática) 5 
Redação de documentos oficiais com excelência 5 
Elaboração de planilha orçamentária 2 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
1745 - Construção de quadras de esportes  150.000 146.410 146.410 146.410 
5344 - (EP) Construção de quadras de esportes-construção de quadra 
poliesportiva na região administrativa de Santa Maria RA XIII - Santa 
Maria 150.000 146.410 146.410 146.410 
3678 - Realização de eventos  20.000 0 0 0 
4090 - Apoio  a eventos  20.000 0 0 0 

Total do Programa  190.000 146.410 146.410 146.410 
 

Com relação ao Subtítulo 5344 - (EP) Construção de Quadras de Esportes - Construção de 
Quadra Poliesportiva na Região Administrativa de Santa Maria RA XIII- SANTA MARIA, cabe informar a 
seguinte obra concluída: 

� Construção de quadra poliesportiva na EQ 213/313 de Santa Maria Norte – beneficia a 
população com a oferta de mais um espaço público devidamente urbanizado que promove o estimulo do 
esporte e cria uma nova área voltada para a ocupação do vazio urbano. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
1110 - Execução de obras de urbanização  6.775.600 2.957.276 2.926.673 1.950.471 
5491 - (EP) Execução de obras de urbanização-realização de obras de 
infraestrutura e urbanização na região administrativa de Santa Maria 
RA XIII- Santa Maria 600.000 586.298 586.298 586.298 
5534 - (EP) Execução de obras de urbanização-execução de obras de 
urbanização e infraestrutura na região administrativa de Santa Maria- 
Santa Maria 900.000 436.535 436.535 144.001 
5578 - (EP) Execução de obras de urbanização-obras de infraestrutura 
e urbanização em Santa Maria- Santa Maria 1.000.000 143.340 143.340 0 
9664 - Execução de obras de urbanização-administração regional- 
Santa Maria 1.085.600 1.057.337 1.026.737 910.398 
9745 - (EPE) Execução de obras de urbanização-realização de obras 
de infraestrutura e urbanização- Santa Maria 0 587.530 587.529 309.774 
9788 - (EPE) Execução de obras de urbanização-execução de obras de 
urbanização e infraestrutura- Santa Maria 0 146.235 146.234 0 
8508 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas  300.000 0 0 0 

Total do Programa  7.075.600 2.957.276 2.926.673 1.950.471 
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 Com relação ao Subtítulo 5491 - (EP) Execução de Obras de Urbanização-Realização de 
Obras de Infraestrutura e Urbanização na Região Administrativa de Santa Maria RA XIII- Santa Maria, cabe 
enumerar: 

 

1.1. Obras concluídas 

− Construção de campo múltiplo de vôlei na praça central – beneficia a população com a 
oferta de mais um espaço público devidamente urbanizado que promove o estimulo do esporte e cria uma 
nova área voltada para a ocupação do vazio urbano. 

− Construção de coreto na QR 100 de Santa Maria Sul – beneficia os moradores das 
proximidades da QR 100 que contam com mais um espaço de convívio social devidamente urbanizado. 

− Implantação de 100 quebra molas em diversos locais de Santa Maria – devido à incidência 
de acidentes e constante reivindicação dos moradores, solicitou-se autorização para a implantação de 
quebra molas junto ao Departamento de Transito do Distrito Federal que após a conclusão de estudos 
técnicos autorizou a construção de ondulações transversais. 

 

1.2. Obras concluídas procedentes de restos a pagar  
 

− Implantação de 85 bocas de lobo ao longo da Avenida Alagado próximo aos Comércios 
Locais 105, 203, 204, 205, 206 e 207 – beneficiará toda a população de Santa Maria, ampliando e 
complementando o sistema de escoamento de águas pluviais;  

− Construção de estacionamento com 670m² de blocos intertravados em concreto na Área 
Complementar (AC) 200 de Santa Maria Sul – beneficia a população de Santa Maria, ampliando e 
complementando o sistema viário (veículos automotores e cicloviários), diretamente aos usuários do 
estacionamento em frente ao conjunto “B” da Área Comercial (AC) 200. 

Com relação ao subtítulo 5534 - (EP) Execução de Obras de Urbanização - Execução de Obras 
de Urbanização e Infraestrutura na Região Administrativa de Santa Maria- Santa Maria, cabe informar as 
seguintes obras concluídas: 

− Construção de abrigo de ônibus na DF-290 – necessária para a proteção contra as 
intempéries climáticas; 

− Construção de cobertura dos Pontos de Encontro Comunitários da QC 01, QR 218 e do 
Condomínio Porto Rico – beneficia toda população de Santa Maria, pois estrutura, mantém, conserva e 
incrementa adequadamente os equipamentos que estavam sujeitos ao sol e a chuva alem de proporcionar 
melhor qualidade ao ambiente para o convívio e a interação social. 

− Construção de um parque infantil na QC 01 e outro no Condomínio Porto Rico – proporciona 
melhor qualidade de vida a toda comunidade, ampliando as opções de lazer familiar e do convívio social. 

Com relação ao subtítulo 5578 - (EP) Execução de Obras de Urbanização - Obras de 
Infraestrutura e Urbanização em Santa Maria- Santa Maria, cabe informar a seguinte obra concluída: 

− Construção de 2.500m² de calçada em concreto: 600m² na QC 02, 600m² na QR 305, 
400m² na QC 01 e 500m² próximo a Administração Regional – facilita a circulação de pessoas, bem como 
protege transeuntes em trechos de conflito viário, reduz áreas baldias e beneficia toda a população 
oferecendo maior conforto e segurança para a mobilidade urbana. 

Com relação ao subtítulo 9664 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Santa Maria, cabe enumerar: 
 

1.3. Obras concluídas 
 

− Implantação de meio-fios no modulo IA, I, II, III e IV do Residencial Santa Maria – mantém e 
incrementa adequadamente a área pavimentada. 

− Construção de Ponto de Encontro Comunitário no condomínio Porto Rico – beneficia toda a 
população de Santa Maria, pois proporciona melhoria da qualidade de vida com a possibilidade da prática 
de atividade física gratuita além de ser um local de convívio e interação social que promove o bem-estar da 
comunidade. 

− Construção de quadra de campo sintético – beneficia a população com a oferta de mais um 
espaço público devidamente urbanizado que promove o estimulo do esporte e cria uma nova área voltada 
para a ocupação do vazio urbano e o bem-estar da comunidade. 
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− Construção de arquibancada – beneficia toda a população de Santa Maria, pois estrutura e 
incrementa adequadamente o espaço, proporcionando uma melhor qualidade ao ambiente para o convívio e 
a interação social e o bem-estar da comunidade. 

− Construção de vestiário em campo sintético – beneficia toda a população de Santa Maria, 
pois estrutura e incrementa adequadamente o espaço, proporcionando uma melhor qualidade ao ambiente 
para o convívio, interação social e o bem-estar da comunidade. 

− Cercamento de próprios com alambrado metálico – mantém e incrementa adequadamente a 
área estruturada, assim como protege o espaço público, beneficiando toda a população de Santa Maria. 

− Instalação de defensas metálicas nas proximidades da praça central – mantém e 
incrementa adequadamente a área pavimentada. 

 

1.4. Obras concluídas procedentes de restos a pagar : 

− Instalação de 300 placas de endereçamento – beneficia toda a população de Santa Maria, 
pois amplia e complementa a oferta de uma melhor qualidade da informação sobre os locais para a 
comunidade. 

− Instalação de 104 conjuntos com 4 lixeiras de coleta seletiva – beneficia toda a população 
de Santa Maria, pois estabelece um vínculo de sustentabilidade ambiental das áreas urbanas, abrangendo 
a manutenção, conservação e o incremento das áreas verdes, bem como a higiene dos locais e o bem-estar 
da comunidade. 

− Construção de quadra de beach soccer na QR 116 – beneficia toda a população de Santa 
Maria, pois oferece a população mais um espaço público devidamente urbanizado que promove o estimulo 
do esporte e cria uma nova área voltada para a ocupação do vazio urbano e o bem-estar da comunidade. 

  Com relação ao subtítulo 9745 - (EPE) Execução de Obras de Urbanização-Realização de 
Obras de Infraestrutura e Urbanização- Santa Maria, cabe informar as seguintes obras concluídas: 

− Revitalização de áreas de lazer – beneficia toda população de Santa Maria, pois estrutura, 
mantém, conserva e incrementa adequadamente os equipamentos que estavam danificados, revitalizando e 
proporcionando melhor qualidade ao ambiente para o convívio e a interação social. 

− Construção de espaço veredas no Residencial Santos Dumont – beneficia a comunidade 
com a ampliação e complementação da oferta urbana de espaços públicos devidamente urbanizados, tanto 
com a redução das áreas baldias.como com a criação de novas áreas voltadas para a ocupação dos vazios 
urbanos. A obra de urbanização previu, essencialmente, o aspecto gregrário inerente aos espaços públicos 
e o conforto e segurança demandados pela comunidade. 

− Urbanização de área pavimentada próxima a QR 122 – beneficia a população de Santa 
Maria, ampliando e complementando o sistema viário (veículos automotores e cicloviários), alem de 
incrementar adequadamente a área pavimentada. 

− Pavimentação asfáltica próximo ao Residencial santos Dumont – beneficia a população de 
Santa Maria, ampliando e complementando o sistema viário de veículos automotores. 

 
Com relação ao subtítulo 9788 - (EPE) Execução de Obras de Urbanização - Execução de 

Obras de Urbanização e Infraestrutura- Santa Maria, Cabendo informar a seguinte obra concluída: 
 
− Construção de kit de malhação na Qr 122 – beneficia toda a população de Santa Maria, pois 

proporciona melhoria da qualidade de vida com a possibilidade da prática de atividade física gratuita além 
de ser um local de convívio e interação social que promove o bem-estar da comunidade. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
5071 - Construção de estacionamentos  0 147.005 147.005 0 
5333 - (EPE) Construção de estacionamentos-construção de 
estacionamento na cl 202 - área lindeira ao lote 03- Santa Maria 0 147.005 147.005 0 

Total do Programa  0 147.005 147.005 0 

 
Com relação ao subtítulo 5333 - (EPE) Construção De Estacionamentos-Construção de 

Estacionamento na CL 202 - Área Lindeira ao Lote 03- Santa Maria cabe informar a seguinte obra 
concluída: 
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− Construção de estacionamento na CL 202 de Santa Maria Sul – beneficia a população de 
Santa Maria, ampliando e complementando o sistema viário (veículos automotores e cicloviários) 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
3678 - Realização de eventos  400.000 632.128 632.126 604.518 
2734 - Realização de eventos- aniversário da cidade- Santa Maria 30.000 27.609 27.608 0 
2735 - Realização de eventos- culturais - administração regional- Santa 
Maria 70.000 6.519 6.518 6.518 
5822 - (EP) Realização de eventos-apoio realização festa forrodilha do 
cerrado - Santa Maria 100.000 100.000 100.000 100.000 
5858 - (EPE) Realização de eventos-realização de diversas atividades 
culturais - Santa Maria 0 498.000 498.000 498.000 

Total do Programa  400.000 632.128 632.126 604.518 

 
 Com relação ao subtítulo 2734 - Realização de Eventos- Aniversário da Cidade- Santa 

Maria, cabe informar que aconteceu um Show artístico no dia 22/08/2013 e que os demais não 
aconteceram, ficando o evento paralisado por determinação judicial e aguardando análise da Secretaria de 
Transparência 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação 
Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

2426 - Reintegra cidadão  50.000 235.466 235.465 80.242 
8444 - Reintegra cidadão-administração regional - Santa Maria 50.000 235.466 235.465 80.242 

Total do Programa  50.000 235.466 235.465 80.242 
 

 Com relação ao subtítulo 8444 - Reintegra Cidadão - Administração Regional- Santa Maria, 
cabe ressaltar a pauta na defesa e respeito aos direitos humanos visando a ressocialização, assistência e 
desenvolvimento da qualificação educacional e profissional do sentenciado, gerando oportunidades de 
emprego para promover sua reintegração à sociedade. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 8.501 69.512 348 
Confecção de quebra molas Unid. 12 - 100 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 158 910 900 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 26 41 19 
Reforma de equipamentos públicos Unid. - - 3 
Capina, varrição e rastelagem m² - 41.020 49.020 
Remoção de entulhos m³ 118.648 61.930 7.200 
Reposição de meios-fios Unid. 2.050 723 100 
Serviços de terraplanagem m² 8.690 79.361 8.692 
Roçagem manual m² 287 2.657 2.659 
Serviços de roçagem mecânica m² 218 121.030 158.586 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 480 155 - 
Habitação, CEB, CAESB - 13 - 
SINE/ APEC/ CRAS 800 229 - 
Outros(Escolas, creches, etc) - 100 - 

Trabalho com Grupos Gestantes - 60 - 
Outras Atividades de Visitas a pessoas carentes 550 409 - 
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Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 
Desenvolvimento Social Entrega de cestas básicas 350 127 - 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema 08 11 09 600 600 600 
Teatro 13 11 15 700 650 900 
Música 12 15 10 1.500 1.900 1.350 
Dança 06 08 07 600 750 500 
Artes Plásticas 06 05 07 650 400 800 
Eventos culturais 06 08 03 48.000 60.000 25.000 
Outros eventos 8.563 8.521 9.086 8.563 8.521 9.186 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 07 04 - 10.000 6.000 - 
Eventos esportivos 02 15 - 3.000 16.500 - 
Outros 0 14 - 0 11.700 - 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento  
Setor  Provisório  Definitivo  Total  

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial 270 24 - - 340 - 270 364 125 
Habitação Coletiva 30 - - - - - 30 - - 
Comercial  07 18 - 03 186 - 10 204 73 
Industrial - - - 02 18 - 03 18 17 
Área Rural - - - - 15 - - 15 9 
Outros (Eventual) 06 - - - 23 - 06 23 3 

Total Expedido  313 42 - 05 582 - 319 624 227 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 194 155 115 25.561 21.491 13.262 
Industrial 03 09 - 40.320 55.210 - 
Comercial 20 18 37 15.270 19.169 152.741 
Institucional - 01 - - 5.812 - 
Outros - 04 01 - 15.139 22.032 

Total Expedido  217 187 153 81.151 116.821 188.035 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar 180 68 52 20.840 15.512 61.424 
Industrial 07 08 07  42.165 346.152 
Comercial 15 05 02 16.720 6.388 1.357 
Institucional - 1 - - 2.626 - 
Outros - 2 03  5.096 12.457 

Total Expedido  202 84 64 37.560 71.787 408.933 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 
2011 18.914 121 
2012 67.845 218 
2013 25.048 172 

Outras 
2011 7.675 14 
2012 60.366 57 
2013 33.701 41 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito Residencial Unifamiliar 150 20.962 - - - - - 20.962 
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Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Habitação 
Coletiva 

4 76.994 - - - - - 76.994 

Comercial 28 104.165 - - - - - 104.165 
Industrial  3 996 - - - - - 996 
Institucional 4 9.947 - - - - - 9.947 

Misto 
Residencial/Comercial 2 1.298 - - - - - 1.298 
Outros 3 35.097 - - - - - 35.097 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  Localização  

2011 2012 2013 2011 2012 2013  
Feiras Livres - 1 - - 42 158 QC 01 Cj. “C” Lote 44 Santa Maria – DF 
Feiras Permanentes 02 02 - 158 155 42 QC 01 Cj. “C” Lote 44 Santa Maria – DF 

 
Especificações  2011 2012 2013 

Fiscalização de Feiras - - 120 
Documentação Expedida Processos Protocolados - - 99 

Bancas de Jornais e Revistas 
Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 02 02 - 
Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas 3.000 20 156 
Vistorias realizadas 12 95 150 
Produtores rurais cadastrados 30 308 290 
Propriedades rurais 280 308 250 
Associações 4 12 4 
Cooperativas 12 02 1 
Visitas e reuniões 5 50 94 
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal) 2 32 73 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 2.077 2.182 1.953 
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 1.071 1.329 2.880 
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 370 426 581 
1ª Via CI-Certificado de Incorporação 15 09 13 
2ª Via CI-Certificado de Incorporação 08 02 4 
Atestado de desobrigação 06 06 21 
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 18  6 
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar 12 86  
Declarações de dispensado  1.329 240 
Transferência de domicílio 19 208 620 

3.  Informações complementares 

Em função do período chuvoso, o excesso de água tem ocasionado o aparecimento de muitos 
buracos no asfalto. Por ser muito extensa a capa asfáltica da cidade, necessita-se de uma ampliação da 
equipe para atender a demanda. 

Falta meio-fio em diversos pontos das avenidas e nas quadras residenciais para melhor 
proteger a capa asfáltica, evitando abrir buracos na via. 

Um ponto importante e que também trouxe significativas melhorias nos serviços prestados por 
esta RA XIII é resultado de Convênio Firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, 
que no Exercício de 2013 manteve 14 contratados executando serviços indispensáveis nas áreas urbanas 
de Santa Maria. 

Espera-se, portanto, que outras parcerias sejam firmadas junto aos órgãos do Estado a fim de 
dar continuidade ao desenvolvimento da Região Administrativa de Santa Maria e, também, que as ações já 
iniciadas deem resultados concretos a esta RA. 
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4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Durante o exercício de 2013, a Gestão Administrativa desta RA somou esforços com intuito de 
resolver questões primordiais para o desenvolvimento da cidade, buscou redimensionar, qualificar e 
distribuir adequadamente a sua força de trabalho estimulou relações de trabalho democratizadas e 
pautadas no diálogo permanente com os servidores, promoveu a ocupação de espaços públicos esportivos 
realizando torneios, promoveu o estimulo ao esporte e ofertou espaços públicos devidamente urbanizados 
criando novas áreas voltadas para a ocupação do vazio urbano. 
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3.15. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO – RA XIV – UO: 09.116 
A Administração Regional de São Sebastião, criada pela Lei nº 467 de 25/06/93 e estruturada 

por meio do Decreto nº 14.604 de 10/02/1993, é um órgão da Administração Direta Regionalizada, 
vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, § 3º do DECRETO nº 33.583, de 16 de 
março de 2012. 

Conforme seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 22.338 de 24/08/01, tem por 
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa XIV, assim 
como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação, por meio do 
planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das 
atividades delas decorrentes. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 04 04 02 - 10 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 33 - 44 - 77 
Requisitados Órgãos do GDF - - - 01 01 

Outros 
Estagiários - 07 - - 7 
Terceirizados (FUNAP) - - - 10 10 

Subtotal (Força de Trabalho)  37 11 46 11 105 
(+) Cedidos para outros órgãos 01 - - - 01 

Total Geral  38 11 46 11 106 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de sistema de informação  30.000 30.000 0 0 
2557 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia d a 
informação  36.000 36.000 0 0 
3903 - Reforma de prédios e próprios  50.000 160.647 160.646 160.646 
9728 - Reforma de prédios e próprios - administração regional- São 
Sebastião 50.000 161.170 160.646 160.646 
8502 - Administração de pessoal  3.948.661 3.949.823 3.949.903 3.949.903 
8814 - Administração de pessoal-administração regional- São 
Sebastião 3.948.661 3.949.823 3.949.903 3.949.903 
8504 - Concessão de benefícios a servidores  600.000 496.579 495.730 495.730 
9632 - Concessão de benefícios a servidores - administração regional- 
São Sebastião 600.000 496.579 495.730 495.730 
8517 - Manutenção  de serviços administrativos gerais  751.747 478.965 470.546 395.692 
9711 - Manutenção de serviços administrativos gerais - administração 
regional- São Sebastião 751.747 478.965 470.546 395.692 

Total do Programa  5.416.408 5.096.014 5.076.826 5.001.972 
 

Os principais serviços prestados à comunidade pela Administração Regional de São Sebastião 
são executados pelos setores: Gabinete do Administrador, Diretoria de Administração Geral, Diretoria 
Social, Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Diretoria de Obras e Licenciamento, Diretoria de Serviços, 
Ouvidoria, Assessoria de Comunicação, Assessoria de Planejamento e Ordenamento Territorial, 

Junta Regional do Serviço Militar e Biblioteca Pública – além desses, ainda funcionam no 
prédio da Administração o Conselho Tutelar, a Agência do Trabalhador, Conselho de Saúde e Liberdade 
Assistida. 

Esta Unidade mantém-se com os serviços básicos que podem ser identificados como aquisição 
de material de consumo, serviço de limpeza, vigilância, telefonia fixa e móvel, fornecimento de água mineral, 
água potável e energia elétrica, mão de obra parcialmente especializada/qualificada na área de gestão 
pública quanto à administração de pessoal desta RAXIV, bem como serviços de atendimento ao público 
prestados à comunidade urbana e rural. 

Considerando a necessidade de implementar melhorias, foi realizada a obra de Ampliação do 
Posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – serviço de engenharia, plantação de grama 
e construção de calçada para melhor atender seus usuários. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1745 - Construção de quadras de esportes  1.000.000 0 0 0 
3440 - Reforma de quadras de esportes  250.000 350.000 147.957 146.244 
9611 - Reforma de quadras de esportes- administração regional- São 
Sebastião 50.000 147.957 147.957 146.244 
3678 - Realização de eventos  316.000 283.746 283.746 283.746 
2737 - Realização de eventos-aniversário da cidade - administração 
regional- São Sebastião 20.000 20.000 20.000 20.000 
2789 - Realização de eventos-esportivos - administração regional- São 
Sebastião 46.000 43.746 43.746 43.746 
5673 - (EP) Realização de eventos-realização de eventos esportivos na 
cidade de São Sebastião- São Sebastião 250.000 120.000 120.000 120.000 
5879 - (EPE) Realização de eventos-realização de eventos esportivos- 
São Sebastião 0 100.000 100.000 100.000 

Total do Programa  1.566.000 431.703 431.702 429.990 
 

Foram construídas e reformadas quadras poliesportivas em vários bairros da cidade para 
atender comunidade local e motivar as pessoas a desenvolver suas habilidades esportivas. Foram 
realizados eventos esportivos e de lazer tais com: campeonato Sete Society – categoria adulto; Realização 
da 1ª Copa de Jiu-Jitsu em São Sebastião;  Apoio/realização de shows, arraiás e concursos de quadrilhas 
em comemoração à festas juninas no Parque de Exposição e em vários pontos da cidade; Realização do 
evento Lazer e Jogos Recreativos para a Cavalgada no Parque de Exposição e Apoio/realização de 
campeonatos esportivos em São Sebastião – fotos de algumas ações:  
 

 
  Quadra poliesportiva  Campeonato                   Copa Ladss                   1ª Copa de Jiu-Jitsu 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de obras de urbanização  8.448.000 5.022.557 5.022.551 3.764.073 
5361 - (EP) Execução de obras de urbanização-instalação de lixeiras 
em vias públicas na região administrativa de São Sebastião RA XIV- 
São Sebastião 8.150.000 4.914.360 4.914.355 3.657.136 
5376 - (EP) Execução de obras de urbanização-execução de obras de 
urbanização São Sebastião / DF- São Sebastião 150.000 146.758 146.758 146.758 
5568 - (EP) Execução de obras de urbanização-execução de obras de 
urbanização em São Sebastião - 2013- São Sebastião 1.750.000 147.170 147.170 0 
9665 - Execução de obras de urbanização-administração regional- São 
Sebastião 5.000.000 3.098.449 3.098.448 2.223.183 
9708 - (EPE) Execução de obras de urbanização-implantação de PEC 
e kit malhação em São Sebastião- São Sebastião 600.000 364.932 364.931 357.457 
9748 - (EPE) Execução de obras de urbanização-execução de obras de 
urbanização construção de pista de Cooper - São Sebastião 0 148.150 148.150 147.068 
9749 - (EPE) Execução de obras de urbanização-execução de obras de 
urbanização construção de alambrado- São Sebastião 0 146.445 146.445 125.600 
9750 - (EPE) Execução de obras de urbanização-execução de obras de 
urbanização construção de estacionamento- São Sebastião 0 147.313 147.313 146.152 
9751 - (EPE) Execução de obras de urbanização-execução de obras de 
urbanização construção de playground- São Sebastião 0 147.801 147.801 91.942 
9775 - (EPE) Execução de obras de urbanização-implantação de pec 
no bairro bela vista- São Sebastião 0 127.422 127.422 102.289 
9776 - (EPE) Execução de obras de urbanização-reforma de quadra 
poliesportiva do bairro bela vista- São Sebastião 0 147.663 147.662 119.604 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
9777 - (EPE) Execução de obras de urbanização-cobertura da quadra 
poliesportiva do bairro bela vista- São Sebastião 0 147.434 147.433 86.276 
9785 - (EPE) Execução de obras de urbanização-administração 
regional de São Sebastião- São Sebastião 0 144.823 144.822 110.809 
3902 - Reforma de praças públicas e parques  110.000 108.197 108.196 106.937 
9483 - Reforma de praças públicas e parques- administração regional- 
São Sebastião 110.000 108.197 108.196 106.937 
8508 - Manutenção  de áreas urbanizadas e ajardinadas  188.000 0 0 0 

Total do Programa  8.448.000 5.022.557 5.022.551 3.764.073 
 

A Administração de São Sebastião manteve as áreas públicas  urbanizadas e ajardinadas, 
cultivou o plantio de gramas e plantas ornamentais em alguns canteiros e jardins da cidade, para isso foi 
necessário fazer contrato com empresas especializadas em fornecimentos de água, luz e peças para 
veículos e equipamentos, bem como aquisição de equipamento utilizados nos serviços de limpeza e 
manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas.  

 Para melhor atender a população, foram construídos 2.034m² de pista de cooper e 
colocação de 11 unidades de placas de sinalização na Av. Bom Sucesso; colocação de 600m de alambrado 
no Ginásio de Esporte São Bartolomeu; construção de 550m² de estacionamento na quadra 202 do Bairro 
Centro; construção de dois playgrounds e implantação de PEC’S nos Bairros Centro e São Gabriel; 
construção e revitalização de duas praças públicas nos bairros Vila Nova e Bela Vista; construção de 
parque ecológico infantil em madeira tratada no bairro Residencial do Bosque, urbanização e paisagismo no 
Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias de São Sebastião e manutenção de toda área urbanizada e 
ajardinada de São Sebastião; Reconstrução, desobstrução e reposição de bocas de lobo, meio-fio e 
pavimentação asfáltica  em pontos diversos em São Sebastião – seguem fotos de algumas ações.  
 

    
       Pista de cooper  Parquinho infantil   PEC        Parque de Exposição 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6213 - SANEAMENTO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3669 - Implantação de Redes de esgotos  0 147.962 147.962 0 
6044 - Implantação de Redes de esgotos-Implantação da Rede de 
esgoto da R 23 do Bairro Residencial do Bosque- São Sebastião 0 147.962 147.962 0 

Total do Programa  0 147.962 147.962 0 

 
Implantação de rede de esgoto na Rua 23 do Bairro Residencial do Bosque em São Sebastião-

DF. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  970.000 1.243.190 1.243.190 1.243.190 
2790 - Realização de Eventos-Culturais - Administração Regional- São 
Sebastião 20.000 10.190 10.190 10.190 
5828 - Realização de eventos-Apoio Às Atividades Culturais- São 
Sebastião 800.000 763.000 763.000 763.000 
5862 - Realização de eventos-Apoio Ao evento denominado "Complexo 
de Literatura, Arte e Cultura" - Promovido Pelo Instituto Brasil 
Sustentável para Promoção da Cidadania-Ibras.- São Sebastião 0 150.000 150.000 150.000 
5863 - Realização de Eventos-Apoio a Realização do evento 
denominado "Arraiá do Oeste"- São Sebastião 0 100.000 100.000 100.000 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
5864 - Realização de eventos-Apoio A Realização do evento 
denominado "Xix exposição Agropecuária "- São Sebastião 0 100.000 100.000 100.000 
5880 - Realização de eventos-Festival Sorriso da Criança em São 
Sebastião-Distrito Federal 0 40.000 40.000 40.000 
5915 - Realização de eventos-Apoio À 3° edição da F EICISA- São 
Sebastião 0 80.000 80.000 80.000 
4089 - Capacitação de Pessoas  100.000 0 0 0 
4090 - Apoio a eventos  100.000 100.000 100.000 50.000 
5409 - Apoio A eventos-Apoio a Realização evento esporte a Melhor 
Saída Contra as Drogas- São Sebastião 100.000 100.000 100.000 50.000 

Total do Programa  1.170.000 1.343.190 1.343.190 1.293.190 
 

 Foi realizado o Complexo de Literatura, Arte e Cultura em escolas públicas da área rural e 
urbana de São Sebastião, também realizaram-se eventos em comemoração à XIX Exposição Agropecuária;  
Aniversário da Cidade; Via Sacra – por ocasião da semana santa. Show Aleluia; Arraiá do Morro da Cruz; 2º 
Arraiá de Concurso Independente de Quadrilhas dos Caipiras do Bosque; 12º Arraiá do Oeste e Festival 
Sorriso da Criança no estacionamento da feira permanente de São Sebastião; apoio a eventos 
beneficentes/comunitários realizados por instituições filantrópicas da cidade, com a finalidade de beneficiar 
a comunidade local, tais como: Campeonato de skate; Atividades de lazer no Centro de Educação Infantil; 
Cavalgada no Parque de Exposição, Aulão de Capoeira; Marcha contra o crack e outras drogas; Corrida de 
fogo simbólico da pátria; eventos em comemoração ao Dia da Criança; Lazer na Escola Classe Aguilhada; 
Festival do Servidor, Folia de Reis, entre outras. 
 

   
Concurso de Quadrilhas          Show Aleluia                 Folia de Reis      Festival da Criança            Cavalgada 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

2426 - Reintegra Cidadão  65.375 135.180 135.180 114.401 
8445 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- São Sebastião 65.375 135.180 135.180 114.401 

Total do Programa  65.375 135.180 135.180 114.401 
 

Atendimento a dez sentenciados, com prestação de serviços na Divisão de Obras para 
executar serviços de revitalização e manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas em São Sebastião.  

 
2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 1.500 969 1079 
Confecção de quebra molas Unid. 930 821 769 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 520 301 340 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 210 337 185 
Recuperação de calçadas m² - - 550 
Capina, varrição e rastelagem m² 440 500 778 
Remoção de entulhos m³ 3.900 931 598 
Reposição de meios-fios Unid. 530 81 185 
Serviços de terraplanagem m² 610 108 512 
Roçagem manual m² 300 3.000 2.197 
Serviços de roçagem mecânica m² 450 357 807 

Foram realizados serviços de manutenção e recuperação das vias da cidade como serviço de 
limpeza, operação tapa-buraco, confecção de quebra molas, reconstrução/desobstrução de bocas de lobo, 
capina, recuperação de calçadas, remoção de entulhos, roçagem, reposição de meio-fios e pavimentação 
asfáltica  em pontos diversos em São Sebastião 
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Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 03 08 12 
Habitação, CEB, CAESB 02 08 06 
CDS/ Na hora - 307 344 
SINE/ APEC/ CRAS 11 41 146 
Outros(Escolas, creches, etc) 05 01 07 

Trabalho com Grupos 
Gestantes 09 05 04 
Idosos 02 20 13 
Remoções - 4 3 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes - - 1 
Entrega de cestas básicas 4 46 55 
Outros 159 2 5 

 
A Gerência de Assistência Social tem prestado serviço de apoio à comunidade com emissão de 

carta de apresentação para trabalhadores interessados em vagas de emprego, auxílios a pessoas carentes, 
gestantes e idosos.  

Ações Culturais  

Educação e Cultura 
Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema 04 03 12 1.800 1.000 989 
Teatro 01 09 01 60 14.900 87 
Música 15 01 06 45.200 150 1.400 
Dança 15 02 09 5.000 2.850 3.980 
Artes Plásticas 05 - 08 350 432 1.000 
Literatura 01 03 01 6.000 2.090 100 
Eventos culturais 05 12 23 30.000 57.000 17.000 
Outros eventos 06 05 04 5.000 3.000 5.950 

 

Na parte de Cultura, tem-se feito um trabalho significativo promovendo e apoiando eventos. A 
biblioteca pública de São Sebastião também tem sido frequentada diariamente pelos leitores e estudantes 
em geral, que utilizam o espaço para pesquisa e estudo. Também sempre que possível promove eventos 
culturais e literários, contação de histórias e palestras rápidas. 

 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 4 02 6 879 2.300 2.000 
Eventos esportivos 12 03 32 13.500 21.000 3.200 
Outros 10 02 9 60.880 29.000 1.500 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento  
Setor  Provisório  Definitivo  Total  

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial 05 08 - 05 03 - - 4.100 - 
Habitação Coletiva 13 - - 13 - - - - - 
Comercial  105 50 - 105 51 - - 6.015 - 
Outros (Eventual) - - - 46 - - - - - 

Total Expedido  133 58 - 46 - - - 10.115 - 
 
Obs.: nenhum alvará de funcionamento foi emitido no exercício de 2013, em razão da Lei nº 

4.611, de 09 de agosto de 2011, considerado inconstitucional. 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 02 - - 231.229 - - 
Institucional - - - - - 05 
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Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Total Expedido  02 - - 231.229 - 05 

 
Obs.: Em razão da não regulação latifundiária, a nenhum imóvel foi concedido carta de habite-

se. 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 Habitação Unifamiliar 

2011 105.550 12 
2013 142.765 15 

Cota de Soleira 
 Levantamento de Definições 

2011 20.686 31 
2012 84.702,76 50 
2013 97.078,65 56 

Elaboração de Croquis de Cadastro 2012 6.530 06 

 2012 46.012,68 43 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  

Localização 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Permanentes 01 01 01 183 183 183 Bairro Centro 

 
A Região Administrativa de São Sebastião conta apenas com uma feira permanente, composta 

por 183 boxs. 
 

Especificações  2011 2012 2013 
Recadastramento de Feiras 183 183 183 
Fiscalização de Feiras 350 320 183 
Documentação Expedida Processos Protocolados 37 49 145 

Bancas de Jornais e Revistas 
Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 1 - - 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas 50km 40km 16,5km 
Vistorias realizadas 15 14 17 
Associações 16 16 16 
Cooperativas 16 16 16 
Visitas e reuniões 101 98 106 
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal) - - 10 

 

Atualmente as cooperativas, associações e propriedades rurais mantêm o abastecimento 
agrícola da feira e grande parte dos mercados de São Sebastião. 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 1100 1.450 1.789 
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 720 1.440 1.520 
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação - - 1.000 
1ª Via CI-Certificado de Incorporação - - 40 
2ª Via CI-Certificado de Incorporação - - 520 
Atestado de desobrigação - - 10 
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo - - 30 
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar 959 205 15 
Declarações de dispensado - 1.440 1.520 
Transferência de domicílio 140 150 132 
Outros (2ª via CAM e atestados) - - 430 

3.  Informações complementares 

 No exercício de 2013 iniciou-se o processo de regularização latifundiária da cidade, onde os 
imóveis poderão ser escriturados, também foram realizadas ações motivadas pelo orçamento participativo e 
ações realizadas pela comunidade/organizações não governamentais com o apoio desta Administração 
Regional. 
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O Governo do Distrito Federal substituiu 600 refrigeradores antigos e distribuiu mais de 4 mil 
lâmpadas fluorescentes em São Sebastião, por intermédio do programa "Cidadania com Energia". A 
substituição vai proporcionar mais economia de energia para os moradores da cidade. 

 

 
    Entrega de geladeira        Sarau da comunidade grupo de teatro           Desfile de moda africana 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Há anos a cidade luta pela regularização dos seus imóveis, porém somente em 2013 foi 
possível dar início ao processo de regularização, com previsão de entrega das escrituras aos habitantes da 
cidade até o dia 23 de maio de 2014.  

Embora esta Administração tenha enfrentado problemas de manifestações populares, bem 
como problemas de natureza política e orçamentária, foi possível atingir os objetivos propostos no início do 
ano. Foram executadas ações por meio de metas institucionais, emendas parlamentares e parcerias com 
outras instituições para atender as reinvindicações da comunidade e com isso várias obras importantes na 
cidade foram realizadas como implantação de placas de sinalização, construção de pista de cooper, 
construção de quadras poliesportivas, construção de estacionamentos, construção/revitalização de praças 
públicas, implantação de PEC’S e parque infantis, ampliação do posto do SAMU, pavimentação asfáltica em 
diversos pontos da cidade, colocação de meio-fio, desobstrução/colocação de bocas de lobos, instalação de 
lixeiras, colocação de alambrado em quadras poliesportivas, manutenção de áreas urbanizadas e 
ajardinadas na cidade, implantação da rede de esgoto no bairro Residencial do Bosque, reformas de várias 
quadras, praças e parques, entre outras obras. 

Esta RAXIV também realizou e apoiou vários eventos esportivos e culturais da cidade, visando 
o bem estar da população local. Realizou o Complexo de Literatura, Arte e Cultura em escolas públicas da 
área rural e urbana de São Sebastião, realizou eventos em comemoração à XIX Exposição Agropecuária; 
Aniversário da Cidade; Via Sacra; Show Aleluia; Arraiá do Morro da Cruz; 2º Arraiá de Concurso 
Independente de Quadrilhas dos Caipiras do Bosque; 12º Arr  aiá do Oeste e Festival Sorriso da Criança no 
estacionamento da feira permanente de São Sebastião; apoiou eventos beneficentes/comunitários 
realizados por instituições filantrópicas da cidade, tais como: Campeonato de skate; Atividades de lazer no 
Centro de Educação Infantil; Cavalgada no Parque de Exposição, Aulão de Capoeira; Marcha contra o crack 
e outras drogas; Corrida de fogo simbólico da pátria; eventos em comemoração ao dia da criança; Lazer na 
Escola Classe Aguilhada; Festival do servidor, entre outras. 

 As dificuldades encontradas foram mais de âmbito político e orçamentário, porém todas 
solucionadas na medida do possível.  Para 2014 esta RA tem como perspectiva manter e realizar projetos 
que venham atender as demandas da população local e prestar serviços administrativos de melhor 
qualidade. Serão executados os programas referentes à administração de pessoal , concessão de 
benefícios e indenizações, manutenção dos serviços administrativos, modernização do sistema de 
informação, realização de eventos culturais e esportivos, capacitação de servidores,  execução de obras e 
reformas de prédios e próprios e contratação de sentenciados para executarem serviços de  manutenção de 
áreas urbanizadas e ajardinadas em São Sebastião, além dos projetos que irão surgir por meio de emendas 
parlamentares. 
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03.16. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RECANTO DAS EMAS –  RA XV – UO: 09.117 
A Administração Regional do Recanto das Emas, criada pela Lei n.º 510, de 28.07.1993, tem 

por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da RAXV, na coordenação e 
execução de atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação. Estas competências 
cumprir-se-ão através do planejamento, da supervisão, do contrato, da fiscalização específica e da 
execução direta das atividades delas decorrentes, conforme Decreto nº 22.338, de 24.08.2001. 

A Administração Regional do Recanto das Emas, de acordo com o Decreto nº 33.583, de 
16.03.2012 é vinculada para fins de controle e supervisão à Secretaria de Estado da Casa Civil. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 04 10 01 - 15 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 64 - 17 - 81 

Requisitados 
Órgãos do GDF 04 05 - 02 11 

Órgãos Estaduais - 01 - - 01 

Outros 
Estagiários - 28 - - 28 

Terceirizados (FUNAP) - - - 14 14 

Subtotal (Força de Trabalho) 72 44 18 16 150 

(+) Cedidos da Unidade para outros órgãos - 01 - - 01 

Total Geral 72 45 18 16 151 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1984 - Construção de Prédios e Próprios  1.000.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  110.000 47.756 47.755 47.755 
9729 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Recanto das emas 110.000 47.756 47.755 47.755 
8502 - Administração de Pessoal  4.586.008 4.620.438 4.619.535 4.578.239 
8816 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Recanto 
das emas 4.586.008 4.620.438 4.619.535 4.578.239 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  500.000 500.000 462.039 462.039 
9634 - Concessão de Benefícios A Servidores-Administração Regional- 
Recanto das emas 500.000 500.000 462.039 462.039 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.448.000 361.522 336.194 279.144 
9713 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração 
Regional- Recanto das emas 1.448.000 361.522 336.194 279.144 

Total do Programa  7.644.008 5.529.716 5.465.523 5.367.178 
 

No Programa de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado – Gestão Pública teve as 
seguintes realizações: 

- Realizado pagamento de servidores da Administração Regional; 
- Concessão de benefícios a servidores da Administração Regional; 
- Capacitação de 2 servidores, nos cursos SEFIP Versão 8.4 e Conectividade Social; 
- Mantidos a Sede e Próprios da RA: 
- Adquiridos switches (conexão com rede de internet); materiais de consumo; serviço de 

chaveiro, carimbos e serviços gráficos; Serviços postais e telemáticos (ECT); crachás; Aluguel de cadeiras e 
fornecimento de coffee break; Aquisição de cabo de ctpapl; Aquisição de material de consumo; Aquisição de 
material compra de cabo de rede CAT 5E; Aquisição de material (dois aparelhos de ar condicionado); 
Serviço de Dedetização e desratização dos próprios desta RA; Aquisição material (3 SWITCHES); contratar 
empresa especializada em serviços de dedetização e desratização; Aquisição de novos SWITCHES 24 
portas; 
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- Serviço de Revisão na parte elétrica e rede de internet da sede da Administração Regional do 
Recanto das Emas.  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de Quadras de esportes  150.000 0 0 0 
3440 - Reforma de Quadras de esportes  100.000 0 0 0 
3596 - Implantação de Infra -Estrutura esportiva  100.000 0 0 0 
3678 - Realização de eventos  200.000 100.000 100.000 100.000 
2739 - Realização de eventos-Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Recanto das emas 100.000 100.000 100.000 100.000 
4090 - Apoio A eventos  0 50.000 50.000 50.000 
5879 - Apoio A eventos-Apoio A Realização do Campeonato de Jiu - 
Jitsu no Recanto das emas- Recanto das emas 0 50.000 50.000 50.000 

Total do Programa  550.000 150.000 150.000 150.000 

 
− Campeonato de JIU JITSU no Recanto das Emas; 
− Reforma da quadra poliesportiva nas quadras 104 e 304 no Recanto das Emas; 
− Realização do 5º Encontro Cultural Hip Hop e apresentações de músicas / grupos musicais 

em comemoração ao 20º aniversário da cidade, com público aproximadamente de 1.200 pessoas. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  5.620.000 6.972.353 6.972.285 5.370.436 
5489 - Execução de Obras de Urbanização-Implementação de 
Obras no Recanto das emas- Recanto das emas 250.000 247.043 247.042 247.042 
5498 - Execução de Obras de Urbanização-Realização de 
Obras de Infraestrutura e Urbanização na Região 
Administrativa de Recanto das emas Ra XV- Recanto das emas 1.500.000 1.496.840 1.496.840 1.441.322 
5557 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Urbanização no Recanto das emas - 2013- Recanto das 
Emas 1.500.000 1.165.000 1.164.935 491.174 
5752 - Execução de Obras de Urbanização-Obras de 
Infraestrutura e Urbanização no Recanto das emas - RA XV- 
Recanto das Emas 600.000 589.802 589.802 589.802 
9666 - Execução de Obras de Urbanização- Administração 
Regional- Recanto das emas 1.320.000 1.595.449 1.595.449 1.537.449 
9755 - Execução de Obras de Urbanização-Reforma de 
espaços esportivos no Recanto das emas- Recanto das emas 0 128.280 128.280 98.847 
9759 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Infraestrutura Urbana no- Recanto das emas 0 146.372 146.372 146.372 
9829 - Execução de Obras de Urbanização-Implementação de 
Obras no- Recanto das emas 0 535.790 535.790 274.975 
9830 - Execução de Obras de Urbanização-Implementação de 
Obras no- Recanto das emas 0 342.518 342.518 225.431 
9837 - Execução de Obras de Urbanização- Realização de 
Obras de Infraestrutura e Urbanização- Recanto das emas 0 725.259 725.259 318.022 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  400.000 12.171 12.170 12.170 
9146 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- 
Administração Regional- Recanto das emas 400.000 12.171 12.170 12.170 

Total do Programa  6.020.000 6.984.524 6.984.454 5.382.605 
 

− Aquisição de equipamentos para reparo e conservação; Adquiridos materiais para serviços 
de reparo; Confeccionados uniformes para os reeducando da FUNAP. 

− Realizadas obras de Acessibilidade em diversos locais do Recanto das Emas; Obra de 
construção de passeios na Quadra.  605 do Recanto das Emas; Obras de quebra molas em diversos locais 
do Recanto das Emas; Obras de Construção de Retornos na Av. Monjolo frente as quadras 406 e 311 e na 
Avenida Recanto das Emas , Qd 114; Obras de Pavimentação de blocos intertravado na quadra 402, 
conjunto 01ª e Avenidas Buriti no Recanto das Emas; Obras de Construção de meios fios em diversos 
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locais; Obras de implantação de playground nas quadras 605 e 301 do Recanto das Emas; Obra de 
implantação de ponto de encontro comunitário nas quadras 605 e 301; Academia primeira idade(API); Obra 
de construção de bocas de lobo na cidade do Recanto das Emas. 

− Obra de recuperação de calçadas  ao longo da avenida Recanto das Emas; Obra de 
Execução de lombada transversal em diversos locais do Recanto das Emas; Obra de Execução de quadra 
em grama sintética na praça da Quadra 307, em frente ao conjunto 11, Recanto das Emas; Obra de 
implantação de área de lazer na Praça da Quadra 115; Obra de construção de via de ligação da 27ª 
BPM/DF na Avenida Recanto das Emas; Obra de implantação de arquibancada na quadra de grama 
sintética da Qd. 206/300 na Avenida Recanto das Emas; Obra de implantação de ciclovia, estacionamento e 
plantio de grama na Quadra 103/104 Avenida Recanto das Emas, processo nº 145.000,400/2013; 
Implantação de Kit Malhação no Recanto das Emas; Obra de implantação de lombada transversal em 
diversos locais do Recanto das Emas; Reforma geral do próprio desta Administração Regional;  Obra de 
implantação de Playground Qds 311, 603, 110 Recanto das Emas. 

− Obra de implantação de cobertura dos pontos de encontro comunitário (PEC’S) das quadras 
400/600 e 201 no Recanto das Emas; Obra de Pavimentação asfáltica na vias das Quadras 101; Av. 
Vargem da Benção, 201 próximo a DF 001 e Qd 109, lote 02 Avenida Recanto das Emas; Contrução de 
praça de multieventos na Qd 302; Plantio de grama na praça  da Quadra 110, Qd 403 e Qd 405 no Recanto 
das Emas; Construção de calçadas  na praça da quadra 604 , Qd 405, Qd. 03; Assentamento de meios fios 
em diversos locais; Colocação de placas de endereçamento na Avenida; Implantação de abrigos com 
bancos para reservas e árbitros nos campos de grama sintética quadras 101, 206, 300 e 508. 

− Execução de obras na Quadra 510, com colocação de alambrados, fornecimento e 
instalação de estrutura metálica e equipamentos (540 m²). Quadras 101, 304, 305 e 510, construídas caixas 
de área para playground (480 m²). 

− Obra de implantação de cerca e calçadas de concreto com acessibilidade do Auditório da 
Qd 206/300 no Recanto das Emas; Obra de implantação de Baias na Quadra 204 em frente ao conjunto 03 
da Av. Eucalipto na Quadra 603 , lote 11 e Qd 602 e, frente ao conjunto 09 da Av. Buriti; Reforma de ponto 
de parada de ônibus com acesso as quadras da Av. Recanto das Emas; Reforma de praça na quadra 301 
do. 

− Obra de execução de quadra em grama sintética na Quadra 310 em frente ao Conj. 08ª; 
Construção de Skate Park na quadra  509/510 em frente ao CI 29 Recanto das Emas, processo nº 
145.000.869/2013;  Obra de construção de estacionamento na Quadra 508 em frente ao lote 01 e 02 da Av. 
Monjolo. 

− Construção de espaço esportivo da Terceira Idade nas Praças  da Quadras 115/116, 401 e 
próximo ao campo sintético da Qd. 508 do Recanto das Emas;  Reforma da Brinquedoteca da Qd 600 do 
Recanto das Emas; Revitalização/Jardinagem dos balões das Quadras 102, 104/105, 107/108, 114/308, 
116/311; Recuperação de área pública em bloquete intertravado nas quadra 103 e 300 Recanto das Emas; 
Construção  de quadra poliesportiva na praça da Qd. 202. 

− Construção de parque aquático com cobertura , vestuário, no CCI , Qd 206 , Recanto das 
Emas, processo nº 145.000.649/2013; Via de circulação em concreto na quadra de grama sintética da Qd. 
111 e na Qd. 308. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 - ENERGIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1763 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública  800.000 299.330 299.330 0 
5586 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Ampliação da Rede 
de Iluminação Pública do Recanto das emas- Recanto das emas 300.000 299.330 299.330 0 

Total do Programa  800.000 299.330 299.330 0 

 
- Neste programa foi realizado a instalação de infraestrutura de energia elétrica na Qd 300, 

conjuntos 53 a 57 e instalação de iluminação pública em diversos locais do Recanto das Emas. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  0 0 0 0 
4089 - Capacitação de Pessoas  200.000 0 0 0 
4090 - Apoio a eventos  450.000 354.000 353.424 353.424 
5111 - Apoio a eventos-Festa do Padroeiro São José Operário- 
Recanto das emas 100.000 100.000 100.000 100.000 
5119 - Apoio a eventos-Apoio a Paixão de Cristo ao Vivo (Via Sacra) 
Recanto das emas - 2013- Recanto das Emas 100.000 154.000 153.624 153.624 
5915 - Apoio a eventos-Apoio ao Projeto Bullying - eu Hein !!!- 
Recanto das emas 0 100.000 99.800 99.800 

Total do Programa  650.000 354.000 353.424 353.424 
 
− Apoio realizado ao evento Festa do Padroeiro São José Operário, na Qd 603, Lt 23, com 

apresentação de música / grupos musicais. Público estimado de 5.000 mil pessoas; 
− Apoio logístico par a realização do evento encenação da Paixão de Cristo(Via Sacra), 

realizado em 29 a 30/02/2013 com apresentação de Bandas, Tarde de Louvor; Realização do evento Festa 
da Ressurreição e celebração da Santa Missa, com público estimado em 18.000 mil pessoas no evento; 

− Apoio ao projeto Bullying – Eu Hein !!! – Recanto das Emas desenvolvido nas escolas 
públicas, brinquedoteca e salão comunitário do Recanto das Emas. Público estimado 150 alunos. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  60.000 201.000 201.000 160.310 
8446 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Recanto das 
emas 60.000 201.000 201.000 160.310 

Total do Programa  60.000 201.000 201.000 160.310 

– Neste programa, a Administração Regional do Recanto das Emas assistiu e ressocializou 16 
sentenciados do regime aberto da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 1.384 1.109.843 512 

Confecção de quebra molas Unid. 46 12 204 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 460 345 488 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 89 54 89 

Recuperação de calçadas m² 400 2294 2427,71 

Reforma de equipamentos públicos Unid. - 3 43 

Transporte de material apreendido Viag. - 0 18 

Remoção de entulhos m³ 66.000 59.700 15.840 

Reposição de meios-fios Unid. 800 341 3.800 

Serviços de terraplanagem m² 190KM 67.200 6.800 

Serviços de roçagem mecânica m² - - 12.700.000,00 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 02 1,009 14 

Habitação, CEB, CAESB 02 05 1 

SINE/ APEC/ CRAS 83 48 30 

Outros(Escolas, creches, etc) 20 800 8 

Trabalho com Grupos Gestantes 62 31 16 
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Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 
Idosos 100 2.625 2.600 

Remoções 01 - - 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes 400 120 119 

Visitas a entidades assistenciais 21 - 06 

Entrega de cestas básicas 38 125 52 

Reuniões com outros órgãos 20 - 26 

Outros 1.668 1.144 805 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema - - - -  - 

Teatro 6 2 05 1.600 3.600 2.000 

Música 3 4 10 3.000 3.900 5.000 

Dança 2 1 10 2.000 600 3.000 

Eventos culturais 9 2 10 27.000 2.500 10.000 

Outros eventos 11 - - 30.000 - - 

Esporte e Lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer - - 04 - - 2.000 
Eventos esportivos 02 03 - 1.200 3.700 - 
Outros 05 - - 3.500 - - 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento 

Setor Provisório Definitivo Total 
 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial 268 171 28 02 - 28 270 171 

Habitação Coletiva - - - - - - - - 

Comercial  176 105 54 10 15 54 186 120 

Área Rural 1 - - - - - 1 - 

Outros (Eventual) 8 - 31 - - 31 8 - 
Total Expedido 453 276 113 12 15 113 465 291 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 171 232 256 21.275,57 32.464 48.772,78 

Industrial 2 - 37 527,33 - 14.406,09 

Comercial 52 34 - 20.978,60 34.978 - 

Institucional 2 2 2 9.905,86 5.183 1.578,68 

Outros 2 9 13 433,16 11.163 3.345,61 

Total Expedido 229 277 308 52.310,52  83.786 68.103,16 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar 84 118 134 7.697 10.106 11.822,40 

Industrial - 1 - - 2.240 - 

Comercial 38 10 6 6.608 5.733 1.822,76 

Total Expedido 122 129 140 14.305  18.079 13.655,16 
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Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 Habitação Unifamiliar 

2011 44.850,50 184 
2012 42.412,50 288 
2013 40.087,50 270 

Cota de Soleira 
 

Levantamento de Definições 
2011 3.773,00 17 
2012 17.428,78 30 
2013 4.77,50 33 

Elaboração de Croquis de Cadastro 
2011 17.991,00 10 
2012 83.858,00 30 
2013 39.298,50 22 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 55.019,50 179 
2012 54.321,70 141 
2013 25.177,68 109 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Total (A+B+C)  

Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 
Residencial Unifamiliar 266 38.703,02 266 38.703,02 

Comercial 54 21.606,72 54 21.606,72 
Misto Outros 0 0 320 60.309,74 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Permanentes 01 01 01 120 120 120 Qd305/111 

 
Especificações  2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras - sim - 
Fiscalização de Feiras Não Não  Não 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Associações 2 2 - 
-Cooperativas 1 1 - 
Visitas e reuniões 0 1 - 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 2.887 1.555 1622 

1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 3.535 1681 1303 

1ª Via CI-Certificado de Incorporação 30 26 89 

Atestado de desobrigação 20 05 59 

1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 15 04 07 

2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar 180 1331 112 

Declarações de dispensado 35 24 24 

Transferência de domicílio 133 515 425 

Averbações de certificado de alistamento 138 58 27 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Apesar de ser um trabalho que é realizado todos os anos, alguns dos setoriais não é utilizada 
na administração a rotina de manter atualizados os dados necessários para a prestação de contas. Neste 
ano de 2014, esta gerencia irá solicitar de todos os setoriais que enviem os dados mensalmente para 
manter sempre atualizados a fim de agilizar o envio das informações e evitar os atropelos de final de 
exercício.  
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3.17. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL – RA XVI –  UO: 09.118 
A Administração Regional do Lago Sul, criada pela Lei nº 643/1994, alterada pelo Decreto nº 

27.982, de 28/05/2007, é vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com o art. 2º, §3º do Decreto 
nº 33.583, de 16/03/2012, sendo a responsável pela execução regionalizada de atividades do Governo do 
Distrito Federal na Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI. 

De acordo com o Regimento Interno, ainda em vigor, aprovado pelo Decreto nº 16.244, de 
28/12/1994, a Administração Regional tem por competência coordenar e executar atividades e serviços de 
interesse público em sua jurisdição. 

Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios / 2012 – PDAD, realizada pela 
CODEPLAN, a Região Administrativa do Lago Sul tem uma população urbana estimada em 30 mil 
habitantes, com 8.546 domicílios e está dividida em setores - Habitação Individual Sul, Mansões Urbanas 
Dom Bosco, Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, Base Aérea de Brasília e Campo Experimental 
Água Limpa da Universidade de Brasília. A pesquisa realizada no Lago Sul indica que não existem prédios 
habitacionais e todos os domicílios são casas individuais, sendo que 89% são próprios, 99% das ruas estão 
asfaltadas, 97% com meios-fios e 99% do bairro é dotado de iluminação pública e rede de água pluvial 
disponibilizada. A totalidade dos domicílios possui serviço de coleta de lixo. 

Apesar de ser predominantemente residencial, o Lago Sul abriga centros de pequenos 
comércios, diversas clínicas médicas, academias, bancos, escolas privadas e públicas, vários organismos 
internacionais, unidades de conservação ambiental e diversos pontos de atração turística. 

O Lago Sul está inserido em duas Áreas de Proteção Ambiental, a APA Gama Cabeça de 
Veado e a APA do Lago Paranoá, que abrangem 7 Parques Ecológicos, 4 Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico - ARIEs, a Reserva Biológica do IBGE, a Fazenda Água Limpa da UnB, além da Estação 
Ecológica do Jardim Botânico, área núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado (UNESCO). 

Estudo realizado pela ONU classificou o Lago Sul com o maior Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH do país, fazendo por merecer o cognome de “A Noruega Candanga”. O Lago Sul é uma 
região habitada predominantemente pela classe AAA, e está localizada às margens do Lago Paranoá, de 
onde origina seu nome. 
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Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 02 04 03 02 11 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 20 - 38 - 58 

Requisitados 
Órgãos do GDF - - 01 - 01 
Órgãos do Governo Federal 03 - - - 03 

Outros 
Estagiários - - - 01 01 
Terceirizados (FUNAP) - - - 06 06 

Total Geral  25 04 42 09 80 
Os dados acima refletem a situação em dezembro de 2 013. 

1. Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de sistema de informação  30.000 0 0 0 
2557 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia d a 
informação 25.000 0 0 0 
3903 - Reforma de prédios e próprios  70.000 0 0 0 
8502 - Administração de pessoal  3.161.970 3.604.190 3.569.935 3.569.935 
8818 - Administração de pessoal - administração regional do lago sul 3.161.970 3.604.190 3.569.935 3.569.935 
8504 - Concessão de benefícios a servidores  410.000 410.000 375.639 375.639 
9636 - Concessão de benefícios a servidores - administração regional 
do lago sul 410.000 410.000 375.639 375.639 
8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais  348.850 219.664 89.451 85.895 
9717 - Manutenção de serviços administrativos gerais -administração 
regional do lago sul 348.850 219.664 89.451 85.895 

Total do Programa  4.045.820 4.233.854 4.035.025 4.031.470 
Os quadros da Execução Orçamentária e Financeira apresentam valores atualizados até 31 de dezembro de 2013. 

 
Subtítulo 9731 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS: Reforma nos banheiros da Diretoria 

de Obras no anexo à Sede desta RA XVI, por meio de parceria com outras unidades e empresas, 
entretanto, sem execução orçamentária. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de quadras de esportes  40.000 0 0 0 
4090 - Apoio a eventos  15.000 0 0 0 

Total do Programa  55.000 130.000 0 0 
 
Subtítulo 2507 - Apoio a Eventos-Esportivos : Eventos Esportivos apoiados mediante parcerias, 

sem execução orçamentária: Triatlon Pontão Lago Sul; Overmeeting - Parque Ermida Dom Bosco; 1ª 
Maratona Aquática de Natação - Parque Ermida Dom Bosco; 1º Iroman do Brasil - Pontão; Prova de Triatlon 
- Pontão; Corrida RuBike - Pontão; 14º Circuito Natação em Águas Abertas - Copa Progressiva Triatlon. 

Subtítulo 5865 - (EPE) Apoio a Eventos - Apoio à Realização do Evento Esportivo Brasília 
MULTISPORT – BMS - DF: Crédito orçamentário descentralizado para a Secretaria de Turismo, mediante 
Portaria Conjunta nº 01, de 04/07/2013 – SETUR. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 
6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  165.157 0 0 0 
1950 - Construção de Praças Públicas e Parques  54.000 0 0 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  160.655 7.897 7.897 7.897 
9147 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração 
Regional- Lago Sul 160.655 7.897 7.897 7.897 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Total do Programa  379.812 7.897 7.897 7.897 

 
Subtítulo 9147 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas: Aquisição de equipamentos 

e material permanente para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, roçagem, manutenção e 
reparo de calçadas e recolocação de meios-fios em pontos diversos das vias públicas do Lago Sul, em 
parceria com a NOVACAP e substituição de equipamentos dos Parques Infantis da QI 14/16 e QI 13 em 
parceria com a Secretaria de Obras, portanto, sem execução orçamentária. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 - ENERGIA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado  

1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública  25.000 0 0 0 
Total do Programa  25.000 0 0 0 

 

As intervenções que trataram da ampliação de pontos de iluminação foram contratadas pela 
Secretaria de Obras. Desta forma, não foi necessária a utilização da dotação orçamentária inicial. 

 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1020 - Implantação de parque ecológico  80.000 0 0 0 
5183 - Revitalização de parques  80.000 0 0 0 

Total do Programa  160.000 0 0 0 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado  Liquidado 

3678 - Realização de eventos 30.000 0 0 0 
4090 - Apoio a eventos 10.000 0 0 0 

Total do Programa  40.000 0 0 0 
 

2779 - Realização de Eventos - Aniversário do Lago Sul: As comemorações do aniversário do 
Lago Sul e do aniversário do Sonho-Visão de Dom Bosco foram realizadas por meio de parcerias com 
outras unidades e empresas, e, portanto, sem execução orçamentária. 
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2506 - Apoio A Eventos Culturais: Administração Regional do Lago Sul: Eventos culturais 
apoiados mediante parcerias, sem execução orçamentária: 1º Concurso de Festa Junina Paróquia Perpétuo 
Socorro; duas edições da PITORESCA - Feira de Artes Artesanato e Design, Artesanato e Design; RENDA-
SE - Feira de Bordados; Evento do Servidor; Feira BSB MIX. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra cidadão  20.000 35.000 27.555 19.555 
8448 - Reintegra Cidadão - administração regional do lago sul 20.000 35.000 27.555 19.555 

Total do Programa  20.000 35.000 27.555 19.555 
 

Sensibilizada com o projeto de ressocialização do cidadão presidiário, a Administração do Lago 
Sul buscou oferecer uma contribuição efetiva ao processo mediante a formalização de contrato com a 
Fundação Nacional de Amparo ao Trabalho Preso do Distrito Federal – FUNAP, por intermédio do qual 
ensejou a contratação de 6 reeducandos, 3 dos quais se encontram atuando como serventes e outros 3 na 
área administrativa. O desempenho destes trabalhadores tem sido satisfatório, a sugerir novas alocações 
desse tipo de mão de obra. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 105 310 365 
Confecção de quebra molas Unid. 08 - - 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 03 - 04 
Reposição de tampas de PV e bocas de lobo Unid. 18 - 08 
Recuperação de calçadas m² 148 30 - 
Reforma de equipamentos públicos Unid. - 02 - 
Capina, varrição e rastelagem m² - 65.000 244.000 
Remoção de entulhos m³ 12.745 16.311 35.000 
Reposição de meios-fios Unid. 10 70 180 
Roçagem manual m² 35.000 149.000 568.000 
Serviços de roçagem mecânica m² 830.000 1.510.000 1.305.000 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamentos 

Habitação, CEB, CAESB 50 60 60 
CDS / NA HORA - - 02 
SINE / APEC / CRAS 08 10 20 
Outros (Escolas, creches, etc) - 02 04 
Idosos 45 30 60 

Outras Atividades de Visitas a pessoas carentes 10 04 06 
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Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 
Desenvolvimento Social Visitas a entidades assistenciais 06 10 10 

Entrega de cestas básicas 41 20 60 
Reuniões com outros órgãos 13 12 20 
Outros - - 500 

 
Foram realizadas operações para a retirada de 100 moradores de rua e menores de idade que 

se instalaram pelas praças, imediações do comércio local e localidades próximas a semáforos. A equipe 
responsável realizou trabalho de orientação para a procura do Centro de Referência de Assistência Social -
CRAS, órgão responsável pelo acolhimento dos cidadãos que buscam seus direitos junto ao Governo do 
Distrito Federal. 

Em parceria com outros órgãos governamentais, foi promovida a divulgação de Campanhas de 
Combate à Dengue, às Drogas, à Leptospirose e à Leishmaniose. 

No intuito de coibir poluição visual e propaganda irregular em todo o bairro, esta RA XVI em 
conjunto com a AGEFIS, realizou 20 operações especiais de recolhimento de faixas de propaganda em 
área pública. O recolhimento de faixas, no entanto, é uma prática diária da equipe de serviços. 

Outras ações que merecem destaque foram as de combate à venda de café da manhã (25) nas 
principais vias do Lago Sul e a realização de 500 vistorias para a manutenção da área pública e 
atendimento as demandas da comunidade. 

O projeto “Curtindo a Vida com + de 60”, encontro realizado semanalmente no auditório desta 
Administração Regional é um programa dedicado aos idosos que desejam incrementar a vida com lazer e 
atividades lúdicas e informativas, favorecendo a formação de novas amizades e promovendo a saúde física 
e intelectual. 

 

Ações Culturais 
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema 06 - - 380 crianças - - 
Teatro - 02 02 - 80 300 
Música 04 02 05 2.050 5.000 500 
Dança 03 - 02 50 - 300 
Artes Plásticas - 01 02 - 150 300 
Literatura 02 - 02 90 - 300 
Eventos culturais 01 18 10 65 30.000 1.500 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 02 10 10 140 10.000 12.000 
Eventos esportivos 07 23 10 6.174 15.000 20.000 
Outros - - 05 - - 2.000 
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento  
Setor  Provisório  Definitivo  Total  

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Comercial  - - - 197 194 191 197 194 191 
Outros (Eventual) 76 65 52 - - - 76 65 52 

Total Expedido  76 65 52 197 194 191 273 259 243 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área (m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 201 120 114 86.400 45.374 56.678 
Comercial 02 03 01 - 2.070 759 
Institucional - 03 - 11.478 16.439 - 

Total Expedido  203 126 115 97.878 63.883 57.437 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área (m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 91 79 57 52.912 55.173 39.210 
Comercial - 03 - - 2.935 - 
Institucional - 01 02 - 3.177 4.413 

Total Expedido  91 83 59 52.912 61.285 43.623 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 Outras 

2011 26.369 20 
2012 26.630 11 

Cota de Soleira 
 Levantamento de Definições 

2011 223.601 125 
2012 240.812 179 
2013 228.900 151 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 137.390 103 
2012 162.430 103 
2013 126.003 73 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 

Residencial 
Unifamiliar 58 42.302 65 13.063 07 567 130 55.932 
Guarita 01 12 - - - - 01 12 

Rememb./Desmemb. 03 26.985 - - - - 03 26.985 
Plano de Ocupação 06 67.200 - - - - 06 67.200 
Institucional 01 1.752 - - - - 01 1.752 

Misto 
Canteiro de Obras 06 22.408 - - - - 06 22.408 
Outros 01 47 - - - - 01 47 

 
Diferentemente de outras regiões administrativas, no Lago Sul não há feiras permanentes nem 

terminais rodoviários. 

Bancas de Jornais e Revistas 
Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 13 13 13 
 
A Administração Regional calcula os preços públicos em sua área de abrangência e 

desenvolve as atividades de controle de pagamento da ocupação de área pública, mediante informações 
encaminhadas pela Secretaria de Fazenda. 

Importante ressaltar que o plano de ocupação ainda não foi aprovado pela SEDHAB. Os 
quiosques já possuem legislação própria, o que ainda falta ser definido para as bancas. 

3. Informações complementares 

Conquanto haja constado disponibilização de verba prevista originalmente orçada para a 
realização de obras de urbanização no âmbito da jurisdição, esta Unidade Regional, valendo-se das 
parcerias articuladas com outros órgãos do Governo do Distrito Federal, detentores de expertise, mão de 
obra e recursos orçamentários específicos, logrou produzir inúmeros melhoramentos urbanos, sem, para 
tanto, lançar mão da verba aportada no orçamento. 
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Por essa razão, e pela natural vocação de otimizar os benefícios com um viés de 
economicidade, a verba na origem destinada às obras e serviços descritos no quadro abaixo, embora sem 
qualquer prejuízo aos meios de aperfeiçoamento urbano na região, não chegou a ser utilizada, sendo 
contingenciada ou cancelada, consoante demonstrado nos quadros referentes à execução orçamentária e 
financeira. 

Vale notar que a consecução dos benefícios citados mediante parcerias ocasionais não sugere 
a dispensa de aporte orçamentário para o mesmo fim, nos anos vindouros. 

 

 

Tema Intervenção Data Início Data 
Conclusão 

Responsável/  
Parceria 

Mobilidade Urbana Construção de estacionamento para táxi no Aeroporto 2º sem. 2012 1º sem. 2013 NOVACAP 
Mobilidade Urbana Execução de recuperação de calçadas licitadas pela RA 

XVI – trechos da QI 5 e QI 7, rua do Colégio Mackenzie 
e pequenos reparos de calçadas em diversas quadras 

1º sem. 2013 1º sem. 2013 RA XVI 

Esporte Execução de PEC´s – licitada e executada pela 
NOVACAP – QI 3, QL 6/8, QI 11, QI 27, QI/QL 26, QI 29 

1º sem. 2012 1º sem. 2013 Sec. Obras / 
NOVACAP 

Saneamento Execução de rede de esgoto  - licitada e executada pela 
CAESB – SMDB, conj. 12 QI/QL 26; QI 27; QI/QL 28; QI 
29 

2º sem. 2012 1º sem. 2014 CAESB 

Saneamento Execução de substituição de rede de distribuição de 
água – licitada e executada pela CAESB – QL 20, 22, e 
24; QI 21, 23 e 25 – troca das tubulações antigas de 
ferro fundido que oferecem risco à qualidade da água 
fornecida 

1º sem. 2013 1º sem. 2014 CAESB 

Infraestrutura Obra de instalação de iluminação publica no terminal de 
táxi do Aeroporto JK – executada pela CEB 

1º sem. 2013 1º sem. 2013 RA XVI / Sec. 
Obras 

Infraestrutura Obras de instalação de iluminação pública na QL 8 PEC 
da Orla Marina Sul, ao lado da Ponte das Garças – 
executada pela CEB 

1º sem. 2013 1º sem. 2013 RA XVI / Sec. 
Obras 

Infraestrutura Obra de instalação de rede de distribuição urbana de 
baixa tensão isolada na QI 21, na área verde entre 
conjuntos 4/9, até a área do Posto de Saúde – 
executada pela CEB 

1º sem. 2013 1º sem. 2013 RA XVI 

Infraestrutura Execução de drenagem na área de estacionamento da 
Sede da Adm. do Lago Sul – QI 11 – ADM / NOVACAP 

2º sem. 2013 2º sem. 2013 RA XVI / 
NOVACAP 

Infraestrutura Execução de drenagem na QI 21 – licitada pela 
NOVACAP 

2º sem. 2013 2º sem. 2013 NOVACAP 

Infraestrutura Execução de drenagem no canteiro central da EPDB, 
entre a QI 11 e QL 14 – DER/RA XVI 

2º sem. 2013 2º sem. 2013 RA XVI / DER 

Parque Ecológico Reforma do Parque Ecológico Dom Bosco – Executado 
pelo IBRAM 

1º sem. 2013 2º sem. 2013 IBRAM 

Revitalização da 
Orla do Lago Sul 

Elaboração de Projeto Executivo para revitalização da 
área da Orla Marina Sul 

2º sem. 2013 1º sem. 2014 Sec. Obras / 
RA XVI 

Infraestrutura Obra de instalação de iluminação pública na área do 
entorno do Centro Educacional do Lago Sul, na SHIS QI 
9 – Área Especial 

2º sem. 2013 2º sem. 2013 Sec. Obras / 
RA XVI 

Infraestrutura Obra de Instalação de Iluminação Pública na área do 
Comércio Local da QI 29 Lago Sul 

2º sem. 2013 2º sem. 2013 Sec. Obras/ 
RA XVI 

Infraestrutura Obra de instalação de iluminação pública – QI 28, conj. 
1,2 e 3 

2º sem. 2013 2º sem. 2013 Sec. Obras/ 
RA XVI 

Mobilidade Urbana Execução de ciclovias interligando as quadras do Lago 
Sul, desde o Aeroporto até o Parque Ecológico Dom 
Bosco – licitadas e executadas pela NOVACAP 

2º sem. 2013 1º sem. 2014 NOVACAP 

Infraestrutura Execução de estacionamento no comércio local da QI 
29 

2º sem. 2013 1º sem. 2014 NOVACAP 

Espaços Urbanos Troca de equipamentos de parques infantis – Praça da 2º sem. 2013 2º sem. 2013 Sec. Obras / 
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Tema Intervenção Data Início Data 
Conclusão 

Responsável/  
Parceria 

QI 14/ 16 e nas duas praças da QI 13 RA XVI 
Infraestrutura Solicitação de infraestrutura junto à NOVACAP para 

área a ser utilizada como Pátio de Obras da Adm. do 
Lago Sul 

1º sem. 2013 2º sem. 2013 RA XVI 

Saúde Reforma do Centro de Saúde do Lago Sul 2º sem. 2013 2º sem. 2014 Sec. Saúde 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No decorrer de 2013, mereceu especial destaque o desenvolvimento do Programa de 
Descentralização da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e da 
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS pelo GDF, tendo esta Regional logrado êxito na implantação 
do mesmo. 

Outro programa a ser citado foi o de implantação do Projeto de Gestão Documental, com a 
organização de mais de 20 mil documentos, o que representou ganho aos moradores e profissionais que 
buscam informações junto a esta Administração. 

Um óbice encontrado no decorrer deste exercício na operacionalização do Sistema de Gestão 
de Patrimônio – SISGEPAT - comprometeu as atividades de controle de material e patrimônio, em virtude 
de provável incompatibilidade entre o software e o equipamento atualmente instalado nesta Administração 
Regional. A demanda, no entanto, já foi encaminhada à Coordenadoria das Cidades para uma solução 
definitiva. 

Visando mapear os tipos de atividades econômicas desta Região Administrativa, no segundo 
semestre de 2013, a equipe de desenvolvimento econômico iniciou o processo de cadastramento dos 
estabelecimentos comerciais. Esse processo está em fase de conclusão, mercê do surgimento de algumas 
dificuldades, mormente pela relativa resistência dos comerciantes, os quais tendo o respectivo 
empreendimento operando sem Licença de Funcionamento, protegidos apenas pelo Alvará de 
Funcionamento, relutam em transferir informações. 

Os obstáculos mais importantes para a conclusão dessa missão em tempo hábil residem na 
questão do acesso, especialmente de empresa estabelecidas em prédios verticais, nos quais 
invariavelmente os porteiros são provavelmente orientados a selecionar o acesso segundo o interesse das 
empresas. Até o momento, foram registrados 676 estabelecimentos comerciais no Lago Sul. Até o momento 
foram cadastrados 70% dos estabelecimentos aqui existentes. 

O SEBRAE instalou um Terminal de Auto Atendimento nesta Administração Regional, cujo 
objetivo é facilitar o empreendedor que deseja legalizar sua situação junto ao Governo do Distrito Federal. 

A Administração do Lago Sul, por intermédio do canal de comunicação entre o cidadão e o 
Governo, cujo objetivo é garantir a participação popular, a transparência e a eficiência da prestação dos 
serviços públicos, recebeu ao longo do ano 111 manifestações, as quais foram encaminhadas para os 
setores competentes para a busca da solução. 

A maior dificuldade encontrada por este setor da Administração é o fato de que, uma vez que 
as manifestações registradas são encaminhadas às instituições responsáveis, deixam de ser 
acompanhadas por esta RA XVI e este procedimento não é entendido pelos moradores. A comunidade não 
aceita o fato de a Administração não ter autonomia para realizar os serviços solicitados e exige que a 
resolução seja protagonizada pelo órgão, uma vez que, segundo esses moradores, não recebem respostas 
das demais instituições. 

Todos os eventos de natureza social, esportiva e administrativa realizados no âmbito da área 
jurisdicionada tiveram a adequada divulgação, produzindo o elo entre a Administração Regional com a 
imprensa, com os moradores, e com pessoas e instituições alheias à área pertencente à Unidade. Nessa 
linha de procedimento, a Administração promoveu a interface dos interesses das partes, mediante os 
adequados meios de comunicação. 

Esta Unidade Regional contou, no período, com assistência jurídica, que dirimiu eventuais 
dúvidas, prestou orientação aos servidores quanto ao exercício das funções respectivas, encaminhou 
demandas, elaborou pareceres técnicos mediante a observação dos procedimentos próprios. Acompanhou 
a tramitação do Programa de Democratização do Acesso à Orla do Lago Paranoá, assim como integrou a 
discussão da destinação do lote “B” da QL 24, inclusive com a participação do MPDFT. Também com a 
participação de moradores, associações e órgãos afins do Distrito Federal, debateu viés ambiental das 
unidades de conservação ambiental localizadas na área de jurisdição. 

A Administração Regional do Lago Sul despendeu seus melhores esforços no sentido de 
aprimorar a ambiência, disponibilizar meios de acessibilidade e de entretenimento, além de buscar o 
aperfeiçoamento da qualidade de vida da sua população. No entanto, é sabido e compreensível que as 
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demandas se revelam tão recorrentes quanto crescentes e inovadoras. Com essa percepção, projetamos 
para o ano de 2014, além de esmerar as ações já implantadas, mediante adequado monitoramento, ampliar 
a atuação em áreas e atividades ainda não inteiramente abrangidas por nossas equipes, ou que não 
atingiram o grau de otimização no nível das nossas exigências. 

Fazem parte dos nossos projetos ações como as que se seguem: 

– Planejamento para capacitação de pessoal pela Escola de Governo; 

– Conclusão do Projeto de Gestão Documental; 

– Execução de obras e serviços – ciclovias, calçadas, meios-fios, PECs e plantio de árvores; 

– Conclusão do processo de mapeamento atividades econômicas; 

– Aprimoramento da interface com demais órgãos executores das demandas da comunidade; 

– Incremento do potencial turístico do bairro junto a outras Secretarias do Governo; 

– Aprovação do Programa de Democratização do Acesso à Orla do Lago Paranoá; 

– Implantação do Plano de Segurança e Ocupação do Lago Paranoá; 

– Elaboração e implantação de projeto de segurança nas quadras internas do Lago Sul; 

– Construção de quadra de esporte na QI 29, e 

– Realização de Audiência Pública para discutir a destinação do lote B da QL 24. 
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3.18. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO – RA X VII – UO: 09.119 
Administração Regional do Riacho Fundo, criada pela Lei nº 620, de 15/12/1993, que 

transformou o assentamento Granja do Riacho Fundo em Região Administrativa, conta, hoje, com uma 
população estimada de 69.287 habitantes, segundo projeção do IBGE de novembro de 2010, incluindo a 
Região administrativa do Riacho Fundo II, pois as poligonais que delimitarão as duas áreas se encontram 
abertas.    

Vinculada à Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, do decreto nº 33.583 e tem por 
competência regimental representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa 
XVII, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por 
meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das 
atividades dela decorrente. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) - 16 - - 16 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 80 - - - 79 
Requisitados Órgãos do GDF 03 06 - - 09 

Outros 
Estagiários - 08 - - 08 
Terceirizados (FUNAP) - 20 - - 20 

Subtotal (Força de Trabalho)  83 50 - - 133 
(-) Cedidos para outros órgãos 01 - - - 01 

Total Geral  82 50 - - 132 

1. Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  150.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  4.836.336 4.483.073 4.466.603 4.466.603 
8819 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Riacho 
Fundo 4.836.336 4.483.073 4.466.603 4.466.603 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  600.000 480.000 441.629 441.629 
9637 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- 
Riacho Fundo 600.000 480.000 441.629 441.629 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  304.827 239.967 234.165 218.741 
9718 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração 
Regional- Riacho Fundo 304.827 239.967 234.165 218.741 

Total do Prog rama 5.891.163 5.203.040 5.142.397 5.126.974 
     

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
1745 - Construção de Quadras de Esportes  150.000 0 0 0 
3440 - Reforma de Quadras de Esportes  562.500 0 0 0 
3678 - Realização de Eventos  296.000 10.000 9.826 9.826 
2742 - Realização de Eventos- Esportivos: Administração Regional- 
Riacho Fundo 21.000 10.000 9.826 9.826 

Total do Programa  1.008.500 10.000 9.826 9.826 

 
Os valores supracitados estão distribuídos em diversas áreas, com execução de vários 

projetos: CID – Secretaria de Educação do DF, do Riacho Fundo I e ginástica nas quadras totalizando 08 
modalidades de esporte divididas em artes marciais, Judô, Jiujitsu, Katatê Kung Fu, Futebol, Voleibol, 
Futsal, esportes estes oferecidos a comunidade gratuitamente, por profissionais devidamente registrados e 
acompanhados por esta Administração. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  
3.277.500 285.525 285.524 0 

9773 - Execução de Obras de Urbanização-Construção de Calçada na 
Quadra 12 Até O Instituto de Saúde Mental no Riacho Fundo I- Riacho 
Fundo 0 145.569 145.569 0 
9805 - execução de Obras de Urbanização-Implementação de Obras no 
Riacho Fundo I- Riacho Fundo 0 139.956 139.955 0 
3089 - Requalificação de espaços Urbanos  225.000 0 0 0 
3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques  

125.000 0 0 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  100.000 30.418 30.417 30.417 
9149 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração 
Regional- Riacho Fundo 100.000 30.418 30.417 30.417 

Total do Programa  3.727.500 315.943 315.941 30.417 

 
Foram colocados em andamento vários processos licitatórios, aguardando autorização dos 

órgãos do Distrito Federal, para execução das obras na cidade, aguardando as licitações para andamento, 
e execução das obras. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
3678 - Realização de Eventos  555.000 19.093 19.093 19.093 
2741 - Realização de Eventos-Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Riacho Fundo 30.000 19.093 19.093 19.093 
4090 - Apoio a Eventos  300.000 0 0 0 

Total do Prog rama 855.000 19.093 19.093 19.093 

 
Foram realizados vários eventos culturais como: feira dos artesões, com participação de 53 

artesões locais com público estimado de 500 pessoas por edição e participação, parceria com associação 
dos idosos da cidade com atividade tipo: baile dos idosos, caminhadas, passeios e outros, tendo apenas 
dificuldades para ofertar cinema e artes, aguardando parceria com Secretaria de Cultura. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
2426 - Reintegra Cidadão  110.000 207.887 207.886 151.761 
8449 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Riacho Fundo 110.000 207.887 207.886 151.761 

Total do Programa  110.000 207.887 207.886 151.761 

 
Em relação aos atendimentos na área de saúde, foram feitos vários atendimentos em conjunto 

com a carreta da Mulher que por duas vezes esteve visitando a cidade do Riacho Fundo, o desenvolvimento 
da Gerência de Promoção e Assistência Social poderia ter sido melhor se fosse disponibilizada maior 
estrutura de trabalho para este setor, principalmente na área de transporte. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ 2.003,09 2.288,43 553,07 



Relatório Anual de Atividades – RA XVII – Riacho Fundo – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
209 

 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Confecção de quebra molas Unid. 44 27 02 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 734 183 162 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 147 55 48 

Recuperação de calçadas m² 540 1.214 929 

Reforma de equipamentos públicos Unid. 10 - 52 

Transporte de material apreendido Viag. 08 - - 

Capina, varrição e rastelagem m² 4.000 - 4.120 

Remoção de entulhos m³ 4.873 5.575 5.821 

Reposição de meios-fios Unid. 318 395 20 

Serviços de terraplanagem m² 5.622 - - 

Roçagem manual m² 42.070 6.613 8.030 

Serviços de roçagem mecânica m² 90.798 60.313 37.816 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 34 17 1.532 

Habitação, CEB, CAESB 288 803 11 

CDS/ Na hora - - 16 

SINE/ APEC/ CRAS 217 101 399 

Outros(Escolas, creches, etc) - 03 04 

Trabalho com Grupos 

Gestantes 14 13 03 

Idosos 140 01 03 

Remoções - - 02 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes 87 1.296 13 

Visitas a entidades assistenciais 04 - 34 

Entrega de cestas básicas 79 135 - 

Reuniões com outros órgãos 09 05 09 

Outros - 292 481 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema 02 - - 180 -        - 

Teatro 04 05 04 240 990 300 

Música 77 08 11 30.340 26.980 15.000 

Dança 01 01 03 800 80 600 

Artes Plásticas 09 - - 146 - - 

Literatura - 01 05 - 1.500 400 

Eventos culturais - 10 04 - 2.668 7.000 

Outros eventos - 10 11 - 1.445 11.000 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 02 - 21 1.300 - 10.200 

Eventos esportivos 38 603 859 20.000 30.000 21.060 

Outros 54 - - - - - 
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
 

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará de Funcionamento 

Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial 15 69 16 - -  15 69 16 

Habitação Coletiva - 02 34 - 38  - 40 34 

Comercial  - - 08 58 59 21 58 59 29 

Industrial - - - - - 08 - - 08 

Área Rural - 02 - - - - - 02 - 

Outros (Eventual) 07 10 14 07 - - 14 10 14 

Total Expedido 22 83 72 65 97 29 87 180 101,00 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 33 55 46 5.366,00 11.669,72 7.110,54 

Habitação Coletiva - - 01 - - 708,95 

Comercial - 10 05 - 5.898,73 8.569,95 

Institucional - 01 - - 4.409,37 - 

Outros 05 01 - 706,04  199,28 - 

Total Expedido 38 67 52 6.072,04  22.177,10 16.389,28 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar 14 34 18 2.101,06 14.702,05 2.588,09 

Comercial - 01 02 - 1.194,57 4.931,85 

Institucional - - 01 - - 7.632,00 

Outros - - 01 - - 8.468,61 

Total Expedido 14 35 22 2.101,06  15.896,62 23.630,55 

Topografia 

Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011 6.778,23 39 

2012   18.991,58 67 

2013 156.247,26 46 

Outras 2013 1.547,00 07 

Cota de Soleira Levantamento de Definições 2012 32.738,42 22 

Elaboração de Croquis de Cadastro 2012 6.756,64 04 

Levantamento para Carta de Habite-se 

2011 3.099,43 23 

2012 7.877,72 32 

2013 8.175,95 36 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 

Residencial Unifamiliar 49 8.004,11 - - - - 49 8.004,11 

Comercial 2 294,71 - - - - 02 294,71 

Institucional - -      01 1.496,85 - - 01 1.496,85 

Misto 
Residencial/Comercial 01 1.196,03 - - - - 01 1.196,03 

Outros 01 313,00 - - - - 01 313,00 
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Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Feiras Permanentes 01 01 01 107 107 107 AC 03 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Fiscalização de Feiras - 01 - 

Documentação Expedida Processos Protocolados - 101 101 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 04 04 05 

Junta Regional do Serviço Militar 

Especificação 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Alistamentos efetuados 896 987 1.022 

1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 509 871 552 

2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação - 684 221 

1ª Via CI-Certificado de Incorporação 02 02 01 

2ª Via CI-Certificado de Incorporação - 09 03 

Atestado de desobrigação 07 - - 

1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 05 - 05 

2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar - 203 246 

Transferência de domicílio - 324 360 

Averbações de certificado de alistamento - 1.565 1.022 

Outros (2ª via CAM e atestados) - 203 200 

3.  Informações complementares 

Foram realizados vários atendimentos a comunidade local em parceria com os órgãos do 
Distrito Federal, principalmente com a saúde: carreta da mulher, segurança: com a Polícia Militar - PMDF e 
Corpo de Bombeiros – CBMDF, e vistorias nas áreas urbanas e rurais com o acompanhamento dos órgãos: 
AGEFIS, SEOSP e outros. Foram executadas varias operações na cidade como limpeza de bueiros, poda 
de arvores, coleta diária de lixo, operação tapa buraco, recuperação asfáltica e outros. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A unidade administrativa realizou varias ações nas áreas urbanas como limpeza pública e 
instalação de lixeiras, limpeza dos bueiros, poda de arvores e outros, para continuidade das atividades na 
cidade haverá maior necessidade de investimentos nas áreas patrimonial e estrutural e da urbanização 
local. 
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3.19. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE – RA XVI II – UO: 09.120 

A Administração Regional do Lago Norte, criada pela Lei n.º 641 de 10/01/1994, é um órgão da 
Administração Direta Regionalizada, subordinada à Casa Civil, da Governadoria do Distrito Federal, de 
acordo com o decreto n.º 33.583, de 16 de março de 2012, que tem por competência representar o Governo 
do Distrito Federal no âmbito da respectiva Região Administrativa, coordenar e executar atividades e 
serviços de interesse público em sua jurisdição. 

O Lago Norte é a região administrativa n.º XVIII do Distrito Federal, que abriga hoje quase 36 
mil habitantes. O bairro é dividido em quadras do Lago (QL) e quadras internas (QI). A região compreende 
ainda, o setor de mansões, os núcleos rurais, o Taquari e o Centro de Atividades. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 01 06 01 08 16 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 07 - 41 - 48 
Requisitados Órgãos do GDF 01 - 04 - 05 

Outros Estagiários 
- 

- - 04 04 
Subtotal (Força de Trabalho)  09 06 46 12 73 
(-) Cedidos da unidade para outros órgãos - - - 02 02 

Total Geral  09 06 46 12 71 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

8502 - Administração de Pessoal 3.287.672 3.662.859 3.656.899 3.656.899 

8820 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Lago Norte 3.287.672 3.662.859 3.656.899 3.656.899 

8504 - Concessão de Benefícios a Servidores 350.000  350.000 332.199 332.199 

9638 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- 
Lago Norte 350.000 350.000 332.199 332.199 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 610.000 1.043.203 1.017.130 1.015.231 

9719 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Lago Norte 610.000 1.043.203 1.017.130 1.015.231 

Total do Programa 4.247.672  5.056.062 5.006.228 5.004.328 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

3047 - Implantação de Espaços Esportivos 50.000 0 0 0 

Total do Programa 50.000 0 0 0 

Não houve execução neste programa. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  960.000 293.759 293.759 0 
5209 - Execução de Obras de Urbanização-Implantação de Iluminação 
Pública no Lago Norte- Lago Norte 300.000 293.759 293.759 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  32.500 0 0 0 

Total do Programa  992.500 293.759 293.759 0 
Despesa inscrita em restos a pagar não processados. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

5183 - Revitalização de Parques  100.000 0 0 0 
Total do Programa  100.000 0 0 0 

Não houve execução neste programa. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

3678 - Realização de Eventos  27.762 114.250 24.250 24.250 
5871 - Realização de Eventos-Aniversário do- Lago Norte 0 114.250 24.250 24.250 

Total do Programa  27.762 114.250 24.250 24.250 

 
Descentralização orçamentária para a Secretaria de Cultura para atender despesas do 

aniversário do Lago Norte :palco, shows e outros.Proc.:149.000.150/2013. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ - - 200.000 

Confecção de quebra molas Unid. - - 02 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. - - 02 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. - - 16 

Reforma de equipamentos públicos Unid. - - 07 

Capina, varrição e rastelagem m² - 3.994 2.762 

Remoção de entulhos m³ 18.581 15.810 13351 

Serviços de terraplanagem m² 182.000 1.000 50.000 

Roçagem manual m² 21.500 19.204 1.914 

Serviços de roçagem mecânica m² - - 320 

 

     Promoção e Assistência Social 

Áreas Quantidades 

2011 2012 2013 

Trabalho com Grupos Idosos 04 - 02 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a entidades assistenciais 02 - 01 

Reuniões com outros órgãos - 01 - 

Outros - - 01 

 
 
 
 
 
 
 

 

Administração Itinerante 

 

Manutenção e pintura de meios-
fios. 

 
Dia Nacional da exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
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Ações Culturais  

Educação e Cultura 
Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Teatro 03 -  120 -  

Artes Plásticas 01 -  200 -  

Eventos culturais - - 01 - - 150 

Outros eventos 03 01 01 500 20 500 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 04 - 01 100 - 5.000 

Eventos esportivos 05 - 07 80 - 1.000 

Outros 05 01 - 500 50 - 

 

 

 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará de Funcionamento  

Setor  Provisório  Definitivo  Total  
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial  - - - 154 96 96 154 96 96 
Industrial - - - - 17 - - 17 - 
Área Rural - - - - 9 - - 9 - 
Outros (Eventual) - - - - - 22 - - 22 

Total Expedido  - - - 154 122 118 154 122 118 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 111 60 70 34.758 23.543 21.036 
Comercial 08 02 06 16.487 16.553 25.711 
Institucional - - 01 - - 750 

Total Expedido  119 62 77 51.245 40.096 47.497 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar 53 60 34 21.700 14.429 16.121 
Comercial 04 04 02 28.472 30.713 5.290 

Total Expedido  57 64 36 50.172 45.142 21.411 

Topografia 
Especificação  Ano Área/m² Quantidade 

Cota de Soleira 
Levantamento de Definições 

2011 143.579 128 
2012 106.652 72 
2013 75.070 77 

Verificação de Alinhamento 2013 4.961 05 
Demarcação para Alvará de Construção Outras 2013 300 02 

Elaboração de Croquis de Cadastro 
2011 154.900 130 
2012 181.587 73 
2013 111.168 82 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 117.897 115 
2012 100.390 85 
2013 69.756 75 

 

 
Visita à Escola Classe Olhos D’água 

 

 
1- aniversário do Lago Norte 

2- Circuito Mulher 

3- Campeonato Brasiliense de Maratonas Aquáticas 
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Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 
Residencial Unifamiliar 68 27590 38 5500 02 37 108 33.127 

Comercial 08 14000 01 1400 - - 09 15400 
Institucional - - 01 880 - - 01 880 

Misto Residencial/Comercial 01 3500 - - - - 01 3500 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Feiras Livres 02 02 03 02 02 04 

Localização -Quituart-EPPN QI 09/10-canteiro central do Lago Norte; -Empório Rural-Rancho ESPMN; 
-Empório Rural-Taquari e -Feira do Produtor 

Bancas de Jornais e Revistas 
Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 05 05 05 

Ouvidoria 
Manifestações Registradas  

  Quantidade  Atendidas  Pendentes  

Competência 
Adm. Regional do Lago Norte 42 36 06 
Outros órgãos do GDF 708 - - 

3.  Informações complementares 

O espaço físico continua sendo uma questão da maior importância e urgência. Esta Unidade 
Administrativa ocupa um imóvel locado e que cada vez mais vem sofrendo com a falta de uma sede própria. 

Objetivando maior conforto, agilidade, acessibilidade e qualidade de vida tanto para os 
servidores da Administração, quanto para a comunidade local, a Administração mudou suas instalações, 
que funcionavam no 1º e 2º andar do Bl. “A” no CA 05 para o térreo do prédio. 

Visando garantir a funcionalidade e conforto dos usuários e dos funcionários, adquirimos 
móveis e cadeiras novos para a nova instalação desta RA-XVIII, como estávamos limitados ao orçamento, 
recebemos doações de alguns móveis do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio - MDIC e 
do Conselho Tutelar. 

Do Orçamento aprovado para o ano de 2013, a Administração Regional conseguiu utilizar 91% 
do orçamento. 

Equipes da Administração se reuniram em pontos estratégicos da cidade, através do Gabinete 
Itinerante, para que a comunidade pudesse trazer suas solicitações, sugestões e até mesmo elogios.  
  

Atividades Desenvolvidas nas Áreas de Cultura, Educ ação, Esporte, Lazer, Saúde e Obras: 
 

Janeiro:  
- Operação Cidade Limpa 

Na primeira semana do ano o Lago Norte recebeu a Operação “Cidade Limpa”. As equipes do 
GDF realizaram força-tarefa para recolher entulhos, inspecionar lotes vazios, fazer manutenção da 
iluminação, pintar meio-fio e faixas, limpar bocas de lobo e diversos outros serviços de manutenção e 
reparos. 
 

Fevereiro:  

- Limpeza do Viaduto de entrada 
 

O Lago Norte foi o pioneiro na limpeza do viaduto de entrada da cidade. A Administração em 
parceria com a Novacap fez a limpeza do viaduto utilizando um novo equipamento que limpa sem poluir o 
meio ambiente. Foi a primeira Regional a receber o serviço. 

 
- Instalação de Pontos de Ônibus 

A Secretaria de Transporte e o DFTrans em parceria com a Administração Regional do Lago 
Norte instalou de 10 pontos de ônibus nos seguintes locais: Córrego do Urubu, Capoeira do Balsamo, 
Condomínio Privê 1 e MI's/ML's 8,10,11 e 12. 
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Março:  

- Reinauguração da Feira do Produtor 
Com o apoio da Administração Regional os produtores rurais do Lago Norte puderam retornar 

as atividades da Feirinha que acontece todos os sábados, das 8h às 12h, próximo ao estacionamento do 
Deck Norte; 

 
- Instalação de quebra-molas  

Os alunos do Colégio do Sol do Lago Norte visitaram a Administração Regional e pediram à 
administradora, que viabilize junto aos órgãos competentes, a instalação de faixas de pedestres e a 
melhoria na fiscalização da DF 005, via que dá acesso à Escola.  

A administradora empenhou esforços e no mês de maio o DER instalou o quebra-molas em 
frente ao colégio, conforme solicitação da comunidade e alunos. 

 
- Passeio Ciclístico  

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher a ação foi realizada com apoio da Secretaria 
de Esporte do DF e com a participação da instituição Pedala Brasília. O evento levantou uma bandeira 
importante pelo combate da violência contra a mulher. Mais de 300 atletas percorreram as ruas do Lago 
Norte num ato de respeito e defesa das mulheres do nosso país. 

 
- Operação Comando Integrado 

A Polícia Militar realizou a operação na área do 24º BPM (Lago Norte, Taquari e Varjão). O 
objetivo é dar continuidade as atividades do programa “Ação pela Vida”, que visa reduzir os índices de 
criminalidade na região. 
 

Abril:  

- Treinamento para produtores rurais do Lago Norte 
A Gerência de Feiras em parceria com a EMATER realizou treinamento para os participantes 

da Feira do Produtor do Lago Norte, especialmente para aqueles que não possuíam certificado. 
O assunto abordado foi: “Filosofia e Princípios da Agropecuária Orgânica” e  

Instrutor - Carlos Morais. 
 

- Reunião promovida pela Associação de moradores do  Córrego do Torto com apoio da 
Administração 

Associação de Moradores do Córrego do Torto promoveu um encontro, com objetivo de reunir 
representantes da Administração Regional, Deputados, Caesb, CEB, Novacap, Secretaria de Habitação, 
entre outras autoridades para tratar da situação dos Núcleos Rurais do Lago Norte. Na ocasião, foram 
discutidas as questões da regularização da área, o Pólo Verde, que se encontra com as cessões vencidas, 
além de tratar da infraestrutura, segurança e iluminação pública. 
 
- Operação Tapa-buraco 

Equipe da Administração Regional em parceria com a Novacap realizou a operação na QI 1 - 
Conjunto 7. 

 
- Trabalho de Roçagem 

Administração realizou serviço de roçagem na QL 4, 7/9 (área pública), CA 6, Parque Vivencial 
I, Parque das Garças e ciclo faixas da EPPR e EPPN. 

 
- Campanha de combate à Leishmaniose 
 

A Secretaria de Saúde do DF, a Vigilância Ambiental e a Administração Regional estão 
empenhadas no combate à Leishmaniose. Foi realizado em toda a região do Lago Norte, inclusive na área 
rural o levantamento vetorial. O objetivo da ação foi identificar a presença de inseto transmissor na região e 
conhecer sua dispersão.  
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As equipes de Vigilância Ambiental instalaram em algumas casas, armadilhas de isca luminosa 
para verificar a presença do vetor da Leishmaniose visceral, onde permaneceram por tempo determinado, 
contou com apoio e colaboração de toda a comunidade. 

 
- Campanha contra a Dengue 

Mais de 5 mil casas foram inspecionadas para controle e combate ao mosquito da Dengue. As 
equipes da Administração e Vigilância Ambiental estão constantemente vistoriando casas e lotes vazios 
para inspeção combate ao mosquito. 

 

- 1° Edição do Gabinete Itinerante 
Com objetivo de aproximar a Administração da comunidade e atender com brevidade as 

demandas dos moradores deu inicio as atividades do Gabinete Itinerante. 
As Equipes da Administração visitaram diversas ruas do bairro, Núcleo Rural e Taquari com o 

objetivo de identificar as necessidades e atender algumas solicitações dos moradores. O calendário com 
as datas e locais das visitas será disponibilizado com antecedência pela Administração para o 
acompanhamento dos moradores.  

 
- Troca da rede de água 

A Caesb realizou em 2013, troca de toda a rede de água do Lago Norte. O sistema de 
perfuração utilizado para a troca destrói menos o asfalto, uma vez que o corte ocorre em pontos específicos 
e atravessa o solo de modo subterrâneo. A troca da rede facilitou o acesso da Caesb aos hidrômetros, já 
que os equipamentos de leitura foram instalados na parte externa das casas. 
 

Maio:  
- Obras de drenagem pluvial (QI’s 14/16) 

A Administração em parceria com o DER realizou as obras na EPPN entre as QI’s 14/16 do 
Lago Norte. Durante o período de chuva os moradores sofriam com alagamentos constantes no local.  

Com o objetivo de atender os anseios da comunidade e garantir mais tranquilidade e 
segurança, foi realizada a substituição e adequação das redes de água o que possibilitou o total 
escoamento, impedindo assim o acúmulo de água na região. 

 
- Limpeza de área pública – QL 6/8 

A Administração Regional realizou limpeza na QL 6/8 do Lago Norte. Foram retiradas toneladas 
de galhos e restos de podas da área, além de entulhos despejados no local. 

 
- 2° Edição do Gabinete Itinerante 

 No mês de maio, a Administração Regional deu continuidade as atividades do Gabinete 
Itinerante. Dessa vez, a equipe da Administração visitou os moradores das MI's e ML's do Lago Norte.  

Na ocasião, os moradores puderam conhecer pessoalmente a atual administradora, Sandra 
Faraj, e apresentaram seus anseios e dificuldades. Preocupados com a segurança de pedestres e 
motoristas, a comunidade pediu a implantação de acostamento e recuos em algumas vias e pontos de 
ônibus do bairro.  

Além disso, foram discutidas algumas questões sobre segurança, iluminação, destinação de 
área pública, implantação de Pec's, entre outros. A Administração se colocou à disposição para atender e 
buscar soluções para as solicitações da comunidade. 

 
- Palestras nas escolas públicas do Lago Norte sobr e exploração sexual de crianças e adolescentes.  

A Administração em parceria com a Rede Socioassistencial, o Conselho Tutelar, a Prefeitura 
Comunitária e as Escolas Olhos D’agua e Aspalha, realizaram uma série de atividades de conscientização 
de alunos e professores sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Foram três semanas de palestras e capacitação de professores para identificar possíveis sinais 
de alerta nas crianças. 

Os alunos também foram orientados por meio de atividades lúdicas e pedagógicas, a fim de 
conscientizá-los dos perigos desse tipo de exploração. 
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- Escola Olhos D’água recebe obras de manutenção 
Equipe da Administração Regional do Lago Norte, visitou o Colégio e executou diversos 

serviços de manutenção e pequenos reparos, poda do mato, limpeza e ampliação do estacionamento, 
colocação da tampa de esgoto, roçagem e capina. 

A Prefeitura Comunitária da Península Norte, também colaborou com a obra e realizou a 
pintura do parquinho da Escola. 

 
- Apresentação Cultural com apoio da Administração Regional 

Sérgio Righini e Alda de Mattos fizeram uma bela apresentação de canto e piano, no auditório 
da Livraria Cultura. O evento faz parte do projeto "Harmonias da Península Norte”, uma iniciativa da 
Prefeitura Comunitária em parceria com a Livraria e apoio da Administração Regional. 

 
- Administração apoia o Esporte II Etapa do Campeon ato de Stand-up Padlle  

II etapa do campeonato de Stand-up reuniu atletas de todo o país. A atividade foi realizada pela 
Federação de Stuand-up do DF, com apoio da Administração Regional e Secretaria de Esporte do DF. 
 
Junho: 
- Lago Norte recebe etapa brasiliense de maratonas aquáticas 

Mais uma atividade esportiva realizada com apoio da Administração Regional. Centenas de 
atletas disputaram as provas de natação ecológica no Parque das Garças. A etapa fez parte do Circuito 
Brasília de Natação Ecológica, projeto lançado em abril de 2010, em comemoração aos 50 anos da cidade.  

O foco principal da ação é a preservação ambiental e a proteção de áreas como o Parque das 
Garças, local escolhido e adotado pelo projeto. 

 
- Serviço de poda e roçagem no Parque Vivencial I 

Administração e Novacap realizaram os serviços de poda e roçagem no Parque Vivencial I. 
 

- Apoio nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento  Rural do Lago Norte 
Os representantes do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural do Lago Norte recebem 

total apoio da Administração para realização de suas atividades. As reuniões do Conselho são realizadas na 
sede da Administração e contam com a divulgação e elaboração da ata, produzidas pelos servidores da 
Administração. 

O Conselho se reuniu com a Secretaria de Agricultura para conhecer mais sobre o Fundo de 
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e a disponibilidade orçamentária para o Lago Norte. 

 

- Administração se reúne com Moradores do Núcleo Ru ral Córrego do Bálsamo  
Moradores do Córrego do Balsamo se reuniram com a Administradora para tratar das 

necessidades da região.  
 

- Aniversário de 53 anos do Lago Norte 
Para comemorar os 53 anos do Lago Norte, a Administração Regional em parceria com a 

Secretaria de Cultura realizou a 13° Etapa da Liga de Quadrilhas Juninas do DF. Para realização do evento, 
a Administração contou com o apoio da Secretaria de Cultura na viabilização da estrutura necessária (som, 
palco, tendas, iluminação, dentre outros itens).  

Além das atividades culturais, também foi realizado um culto e uma missa para abençoar o 
bairro. A Administração em parceria com os órgãos do Governo viabilizou também a realização da 
Operação Cidade Limpa na semana de comemoração do aniversário para deixar o bairro ainda mais belo e 
limpo. 

 

- Limpeza de Lotes sujos 
Administração em parceria com a Agefis realizou um trabalho importante no ano de 2013. 

Diversos lotes vazios e com mato alto e entulhos, foram limpos mediante notificação dos proprietários. 
Aqueles que não cumpriram a determinação para realização a limpeza do terreno foram notificados e a 
Agefis e Administração realizaram a limpeza, uma vez que os lotes sujos apresentavam risco iminente à 
saúde dos moradores. 
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Julho: 
- Lago Norte recebe a instalação de seis parquinhos  infantis 

A Administração Regional em parceria com a Secretaria de Obras fez a instalação de seis 
parquinhos infantis no Lago Norte. Os equipamentos foram implantados na QI 3 - próximo a Prefeitura 
Comunitária da Península Norte, no Parque Vivencial II, no Centro Comunitário do Palha, na ML trecho 4. 
 
- Mais apoio ao Esporte - Campeonato Brasileiro de Mountain Board com apoio da Administração 

Centenas de jovens se reuniram no Lago Norte para a 3º Etapa do Campeonato Brasileiro de 
Mountain Board. A prova contou com o apoio da Administração Regional. 

 
- Plano de uso e ocupação do Solo para mobiliários móveis (Quiosques) 

Administração Regional e a Coordenadoria das Cidades se reuniram com quiosqueiros do Lago 
Norte para tratar do Plano de Uso e Ocupação de Quiosques.  

Na ocasião, foi definido prazo para conclusão do plano. A previsão será de 120 dias 
prorrogáveis. 

 
- 5° Conferência das Cidades 

Administração participa de reunião preparatória para a conferência regional do bairro. 
 

- Melhorias no bairro (serviços realizados mensalme nte)  
Equipe da Diretoria de Obras juntamente com a Novacap fez roçagem no Centro de Atividades 

5 do Lago Norte. Também foram retirados entulhos na MI 6 e no núcleo rural Córrego do Bálsamo. Além 
disso, para melhorar o acesso e diminuir a poeira, um caminhão pipa regou a subida do Taquari e a estrada 
que dá acesso ao Colégio Aspalha. 
 

Agosto: 
- Missão Cumprida 

Alunos do Colégio do Sol visitam novamente a Administração Regional para agradecer a 
instalação de quebra-molas em frente à escola. A solicitação foi feita pelos alunos numa visitar anterior. Em 
julho o quebra-molas foi instalado e em agosto os estudantes retornaram para agradecer o atendimento da 
demanda. 

 
- Grupo de Escoteiros do Lago Norte 

Administração apoia as atividades dos grupos de escoteiros do Lago Norte. Grupo Lis do Lago 
e grupo Gavião Real. A administradora do bairro sempre participa das reuniões dos grupos que prestam 
serviços e contribuem para construção de uma cidade melhor. 

 
- Conferência Regional das Cidades 

Administração em Parceria com a Sedhab e a Coordenadoria das Cidades promoveram em 
agosto a Conferência Regional do Lago Norte. Os moradores do bairro participaram da etapa local.  

Na ocasião, foram recolhidas sugestões da comunidade para o planejamento urbano, além de 
debates sobre a questão fundiária, a regularização dos núcleos rurais, a mobilidade urbana e a 
infraestrutura. Também foram eleitos os delegados representantes do bairro na 5º Conferência das Cidades, 
que ocorreu no final de setembro. 
 
Setembro: 
- Momento cívico para alunos das escolas públicas d o Lago Norte e Varjão 

A Prefeitura Comunitária em parceria com a Administração Regional e as escolas Aspalha, 
Olhos D'agua, CELAN, CEDLAN e Escola Classe Varjão promoveram o evento destinado aos estudantes 
dos respectivos colégios. Na ocasião, os alunos participaram do hasteamento da Bandeira Nacional com 
canto do Hino Nacional. 

As crianças também produziram redações e desenhos artísticos com o tema: "O Brasil que eu 
quero para o meu futuro", os melhores trabalhos foram premiados. 

O evento teve o objetivo de celebrar o feriado de 7 de setembro e conscientizar as crianças da 
importância de valorizar o país e amar a pátria. 
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- Fresagem (Núcleo Rural do Palha ) 
 A Administração do Lago Norte realizou a colocação de fresado na via de acesso ao Centro 

Comunitário do Núcleo Rural do Palha. O objetivo é diminuir a poeira na época da seca e a lama na época 
da chuva, além de melhorar o acesso dos veículos a região. 

 

- Operação Cidade Limpa 
O Lago Norte recebeu mais uma edição da Operação Cidade Limpa, uma força tarefa entre 

Administração Regional, Novacap, CEB, SLU, Caesb, Detran, Agefis e Vigilância Ambiental. 
A operação realizou a troca de lâmpadas queimadas, varrição de ruas, pintura de meio-fio, 

pintura de estacionamentos, quebra-molas, capina, roçagem, tapa-buraco, patrolamento de estradas 
vicinais, recuperação de cortes no asfalto, recolhimento de entulhos, recuperação de caixa de esgoto, 
substituição de tampas de caixa de registro, dentre outros serviços. 

 

- Mais serviços de fresagem 
A entrada "B" do Núcleo Rural Jerivá e a via de acesso ao colégio Aspalha receberam mais 

uma vez em setembro um tratamento com fresado para melhorar o acesso e diminuir a poeira e a lama. 
 

Outubro: 
- Inauguração das novas instalações da Administraçã o Regional 

Para oferecer acessibilidade e melhor atendimento, a sede da Administração passou por 
reformas. O objetivo das melhorias realizadas é oferecer acessibilidade, conforto e qualidade de vida tanto 
para os servidores da Administração, quanto para atender melhor a comunidade do Lago Norte.  

 

- Eleição dos novos delegados do Conselho de Segura nça - CONSEG  
Os moradores do Lago Norte participaram da eleição para presidente e vice-presidente do 

Conselho de Segurança Pública do Lago Norte - Conseg. 
A missão do conselho é presidir a reunião mensal com as autoridades de  segurança   dessa 

área, onde os moradores apresentam às suas reivindicações, observações,   queixas ou elogios sobre a 
atuação das Polícias - Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, DETRAN, DER e tudo o que diz respeito a área 
de segurança.  

 

- 3° Edição do Gabinete Itinerante 
Administração realizou a 3° edição do gabinete itin erante. Dessa vez as equipes se reuniram 

no canteiro central da península, próximo ao Banco BRB. Os moradores puderam levar suas demandas, 
reclamações e elogios.  

Os diretores de obra e de serviços visitaram algumas quadras para identificar e registrar os 
pedidos da comunidade. 

 

- Outubro Rosa 
Durante todo o mês a Administração divulgou as ações do GDF na campanha outubro rosa, a 

fim de conscientizar as mulheres da importância de realizar periodicamente os exames das mamas. 
 

- Drenagem na QI 5 
Atendendo ao pedido de moradores, a Administração em parceria com a Novacap realizou obra 

de drenagem pluvial na QI 5, conj. 7, para melhorias no escoamento, impedindo o acúmulo de água na 
região. 

 
- Instalação de 45 postes na EPPN 

Para garantir mais segurança e conforto aos moradores do Lago Norte, a Administração 
Regional em parceria com a CEB, realizou a instalação de 45 novos postes de energia em diversos pontos 
da EPPN. O reforço na rede de energia do bairro faz parte da lista de demandas da comunidade. 
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- Vistoria Semanal  

Equipe da Administração do Lago Norte esteve no Núcleo Rural do Palha e no Núcleo Rural 
Jerivá em mais uma vistoria semanal.  Foram vistoriados o Centro Comunitário do Palha e a equipe também 
esteve com a presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, onde foram discutidos assuntos 
relacionados as atividades do Conselho bem como projetos futuros de parceria com a Administração. 
 
Novembro: 
- Mais atividades esportivas com apoio da Administr ação 

A academia Runway promoveu uma atividade chamada mexa-se. A ação teve o objetivo de 
conscientizar a comunidade dos benefícios da atividade física e oferecer lazer e bem estar aos moradores 
idosos da região. A Administração mais uma vez apoiou o evento. 

 

- Novembro Azul 
Durante o mês de novembro a Administração divulgou as ações do GDF na campanha 

novembro azul para conscientizar os homens da importância dos exames de próstata na prevenção do 
câncer. 

 
- 4°Edição do Gabinete Itinerante 

Administração realizou mais uma edição do gabinete itinerante na praça central do Taquari. 
 

- Audiência Pública (LUOS) 
No mês de novembro, a discussão da LUOS mobilizou comunidade do Lago Norte. Mais de 

150 moradores participaram da audiência e deram suas contribuições para ajustar o projeto inicial criado 
pela Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (Sedhab). 
 

Dezembro: 
- Administração em parceria com Ibram assina termos  de compensação ambiental do Parque das 
Garças. 

Mais uma conquista para a comunidade do Lago Norte! A Administração e o Instituto Brasília 
Ambiental empenharam esforços e conseguiram assinar o Termo de Compensação Ambiental do Parque 
Ecológico das Garças. Na ocasião, foram plantadas mais de 500 mudas nativas do cerrado. Ao todo serão 
10 mil mudas. A Administração também apresentou o projeto de implantação de infraestrutura para o 
parque. 

 
- Operação Tapa-buraco 

A Administração Regional em parceria com a Novacap realizou a Operação tapa-buraco na DF 
005 - via de acesso ao Shopping Iguatemi. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No ano de 2013, a Administração realizou ações importantes, buscando sempre atender o 
interesse da comunidade, promoveu diversos eventos culturais e esportivos, levando a integração entre os 
seus moradores, crianças, adultos e idosos, além dos atendimentos de rotinas tais como: tapa-buraco, 
roçagem, recuperação de equipamentos urbanos, entre outros, sempre contando com a parceria dos 
Órgãos do Governo do Distrito Federal e das empresas parceiras, o que pode ser considerado positivo tanto 
para o governo quanto para a sociedade. 

Avançamos nas seguintes Obras/Projetos:  
− Implantação do Parque das Garças. O desenvolvimento do projeto e o plantio de 10.000 

(dez mil) mudas de árvores de espécies nativas do cerrado.  Essas ações foram feitas em parceria com o 
Instituto Brasil Ambiental (IBRAM);  

− Obras de drenagem pluvial, em vários pontos da cidade, feitas em parceria com a 
Secretaria de Obras; 

− Diversas ações do programa “Cidade Limpa” em parceria com a Coordenadoria das 
Cidades; 

− Implantação e complementação da rede de iluminação pública. Ao longo da EPPN.  Ações 
com participação da CEB.  
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Contudo, podemos afirmar que toda a estruturação da gestão da Administração Regional, no 
ano de 2013, vai possibilitar um avanço significativo para 2014, tais como: construções de estacionamento e 
quadras poliesportivas; iluminação nas áreas Rurais e dentre outros projetos em andamento.  

Todas as ações coordenadas e supervisionadas pela Casa Civil e Coordenadoria das Cidades. 
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3.20. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA – RA  XIX – UO: 09.121 
A Região Administrativa de Candangolândia, criada pela Lei nº 658 de 27/01/94, Órgão da 

Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, de acordo com o Decreto nº 33.583 
de 16/03/2012. Tem como objetivo representar o Governo do Distrito Federal na área de sua jurisdição, 
visando implementar as ações de Governo em benefício da coletividade, atendendo aos anseios e 
necessidades da comunidade local na busca de melhor qualidade de vida. 

Força de Trabalho 

Servidores  

Atividade-Meio  Atividade-Fim  
 

Total  

Com cargo em 
comissão  

Sem cargo em 
comissão  

Com cargo em 
comissão  

Sem cargo em 
comissão 

 

Efetivos (Quadro do GDF) 04 04 01 0 09 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 29 - 23 - 52 

Requisitados 

Órgãos do GDF 03 02 01 - 06 

Órgãos Estaduais 0 0 0 0 0 

Órgãos do Governo Federal 0 0 0 0 0 

Outros 
Estagiários 0 07 0 0 07 

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 03 03 

Total Geral  36 13 25 03 77 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA.  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  

Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3903 - Reforma de Prédios e Próprios  82.780 166.650 166.649 151.966 
9748 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Candangolândia 82.780 166.650 166.649 151.966 
8502 - Administração de Pessoal  3.223.642 3.147.642 3.142.076 3.142.076 
8821 - Administração de Pessoal- Administração Regional- 
Candangolândia 3.223.642 3.147.642 3.142.076 3.142.076 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  350.000 350.000 306.542 306.542 
9639 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- 
Candangolândia 350.000 350.000 306.542 306.542 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  269.000 261.297 239.859 239.859 
9720 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração 
Regional- Candangolândia 269.000 261.297 239.859 239.859 

Total do Programa  3.925.422 3.925.589 3.855.126 3.840.443 
 
Neste Programa, foram realizada: 
 Manutenção do órgão; (Remuneração dos Servidores; Concessão de Benefício Creche; 

Concessão de Auxilio Alimentação; Concessão de Auxilio Transportes); Reparos em prédios e próprios RA 
XIX – DF Digital – (3.190 m² ). 

 
PROGRAMA TEMÁTICO:  

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dot. Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

3440 - Reforma de Quadras de esportes  10.000 0 0 0 
3678 - Realização de eventos  10.000 3.751 3.750 3.750 
2746 - Realização de eventos- esportivos - Administração Regional- 
Candangolândia 10.000 3.751 3.750 3.750 

Total do Programa  20.000 3.751 3.750 3.750 
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Devido o  crédito ter sido cancelado conforme Decreto n° 34.778 de 31/10/2013 publicado no 
DODF n° 228 de 01/11/2013, não houve a reforma de q uadras de esporte, no entanto, houve a realização 
de eventos de lazer com um público de 5.400 pessoas, eventos esportivos em diversas modalidades 
totalizando um público de 13.900 presentes, alcançando o objetivo de proporcionar a comunidade 
momentos de esporte e lazer.  

 
PROGRAMA TEMÁTICO:  

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  910.000 640.054 640.053 625.151 
5711 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização na Candangolândia - 2013- Candangolândia 150.000 144.938 144.937 144.937 
9671 - Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- 
Candangolândia 760.000 495.116 495.115 480.214 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  98.500 26.275 26.274 26.274 
9151 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração 
Regional- Candangolândia 98.500 26.275 26.274 26.274 

Total do Programa  1.008.500 666.329 666.327 651.425 

 
Neste Programa, foram realizadas: 
Execução de reforma de 570m² de pista de skate, instalação de 178m² de alambrado das 

arquibancadas, tela do campo de futebol e guarita do complexo esportivo, urbanização de 4.807,34m² da 
Praça das Estrelas, construção de aproximadamente 709,37m² cobertura das arquibancadas, pergolado, 
letreiro e parquinhos da Praça dos Estados. Proporcionando uma melhor estrutura para atender a 
comunidade local. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  18.000 15.600 15.593 15.593 
2745 - Realização de eventos- Culturais: Administração Regional- 
Candangolândia 0 12.000 11.993 11.993 
2774 - Realização de eventos-Aniversário da Cidade- 
Candangolândia 18.000 3.600 3.600 3.600 

Total do Programa  18.000 15.600 15.593 15.593 

 
No programa foi realizado evento em comemoração ao aniversário da cidade com uma 

programação extensa ao longo de todo mês de novembro atingindo um público de mais de 5000 pessoas. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  50.000 44.074 44.074 44.074 
8450 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Candangolândia 50.000 44.074 44.074 44.074 

Total do Programa  50.000 44.074 44.074 44.074 
 
No programa a Administração Regional da Candangolândia, foram assistidos 4 setenciados do 

Projeto Reintegra Cidadão,  reinserindo-o a sociedade para uma melhor adequação social no momento de 
sua liberdade. 
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2. Outras Realizações  

A Administração Regional realizou limpeza em todas as praças e locais de acesso comum da 
cidade, possibilitando a comunidade usufruir desses espaços com maior conforto e higiene. Um grande 
parceiro neste objetivo é o projeto (Abrace a sua Praça) que está em seu terceiro ano consecutivo, ação em 
que os servidores do sexo masculino separam um dia da semana para executar trabalho braçal de limpeza 
dessas localidades.  

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2013 
Operação tapa-buraco  m³ 94 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 283 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 19 
Recuperação de calçadas m² 526 
Remoção de entulhos m³ 9.210 
Reposição de meios-fios Unid. 6 

Promoção e Assistência Social 

Áreas  
Quantidades  

2013 

Encaminhamento 

Área Médica 118 

Habitação, CEB, CAESB 118 

SINE/ APEC/ CRAS 221 

Trabalho com Grupos 

Gestantes 03 

Idosos 44 

Outros 145 

Ações Culturais  

Educação e Cultura 

Setor  
Quantidade  Público presente  

2013 2013 

Cinema 01 1.000 

Música 11 17.100 

Eventos culturais 06 5.100 

Outros eventos 02 1.200 

Esporte e lazer 

Setor  
Quantidade  Público presente  

2013 2013 

Lazer 7 5.400 

Eventos esportivos 13 13.900 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços  

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará de Funcionamento  

Setor  Provisório  Definitivo  Total  

 2013 2013 2013 

Comercial  34 10 44 

Total Expedido  34 10 44 

Alvará de Construção 

Setor  
Quantidade  Área ( m²)  

2013 2013 

Residencial unifamiliar 24 5.800,77 

Comercial 03 13.542,23 

Total Expedido  27  
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Carta de Habite-se 

Setor  
Quantidade  Área ( m²)  

2013 2013 
Residencial Unifamiliar 02 352,14 
Comercial 02 12.315,80 

Total Expedido  04 - 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção Habitação Unifamiliar 2013 120,34 01 
Cota de Soleira Levantamento de Definições 2013 13.788,16 11 
Elaboração de Croquis de Cadastro 2013 13,788,16 11 
Levantamento para Carta de Habite-se 2013 13.788.16 11 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso  
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Total (A+B+C)  

Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 

Residencial Unifamiliar 10 1920,23 12 2878,87 22 4799,1 

Comercial 01 175,48   01 175,48 

Institucional 01 216,88   01 216,88 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações  
Quantidade  Nº de Boxes  Localização  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 

Feiras Livres 01 01 01 10 07 06 QR - 01 Área Especial 

Feiras Permanentes 01 01 01 95 95 95 QR – 01 Área Especial 

 

Especificações  2012 2013 

Recadastramento de Feiras 0 01 

Fiscalização de Feiras 15 30 

Documentação Expedida Processos Protocolados 0 86 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 03 03 03 

3.  Informações complementares 

Todas as semanas do ano de 2013 esta Região Administrativa continuou com o projeto Abrace 
sua Praça, realizando a limpeza das praças da cidade e locais de acesso comum para que comunidade 
local pudesse usufruir desses espaços com mais conforto e higiene, contando sempre com o apoio dos 
servidores internos administrativos para a execução de tal projeto, confecção e decoração da entrada sul da 
cidade com o presépio natalino totalmente confeccionado por servidores da Administração Regional e que 
em seu 2° ano consecutivo fez com que a comunidade visitasse mais a Praça dos Estados bem como 
também vários turistas.    

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Da continuidade da Construção do complexo de lazer na entrada sul da cidade. 
As metas para o ano de 2014 serão necessários maiores investimentos, um orçamento maior 

para darmos continuidade aos trabalhos de ampliação dos projetos já iniciados as outras etapas do 
complexo de lazer, bem como os demais projetos a saber: Construção da Sede desta Região 
Administrativa, reforma do salão comunitário, reforma da feira Permanente, construção do Polo de Cultura e 
do Museu da Educação.  

 



Relatório Anual de Atividades – RA XX Águas Claras – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
227 

 

3.21. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ÁGUAS CLARAS – RA XX  – UO: 09.122 
A Administração Regional de Águas Claras, criada pela Lei nº 3.153 de 06/05/2003, é um órgão 

da Administração Direta, coordenada e supervisionada pela Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, 
tendo por competências representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa de 
Águas Claras, bem como, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua 
jurisdição.    

Força de Trabalho 

 
Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 
 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Quadro do GDF 04 14 04 13 35 
Requisitados Órgãos do GDF - 01 02 - 03 
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo 45 00 37 00 82 
Estagiários - 04 - 08 12 
Subtotal (Força de Trabalho) 45 19 43 21 132 
(+) Cedidos para outros órgãos - - 02 - 02 

Total Geral 45 19 45 42 134 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação Dotação Inicial  Autorizada Empenhado Liquidado 

1984 - Construção de Prédios e Próprios  40.000 146.986 146.985 0 
9756 - Construção de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Águas Claras 40.000 146.986 146.985 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 50.000 7.990 7.990 7.990 
2618 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI- Administração 
Regional- Águas Claras 50.000 7.990 7.990 7.990 
4088 - Capacitação de Servidores  100.000 78.519 78.519 77.869 
2400 - Capacitação de Servidores- Administração Regional- Águas 
Claras 100.000 78.519 78.519 77.869 
8502 - Administração de Pessoal  5.892.366 6.034.847 5.972.767 5.972.767 
8822 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Águas 
Claras 5.892.366 6.034.847 5.972.767 5.972.767 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  615.547 615.547 578.917 578.917 
9640 - Concessão de Benefícios a Servidores - Administração 
Regional- Águas Claras 615.547 615.547 578.917 578.917 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.242.388 715.335 702.858 686.489 
9721 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- 
Administração Regional- Águas Claras 1.242.388 715.335 702.858 686.489 

Total do Programa  8.050.301 7.599.224 7.488.036 7.324.031 

 
No Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Pública, a Administração 

realizou a execução de despesas com a manutenção do órgão, pagamento de servidores remunerados, 
concessão de benefícios, serviços administrativos gerais; capacitação de  37 servidores em diversos cursos 
tais como: mestrado, pós-graduação, AutoCad 2D 2013, PAD e Sindicância; Treinamento Autodeck Revit 
Architecture; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, Acompanhamento e Controle, Licitação e 
Contratos, Planejamento, Execução e outros; Obra de construção de sede da Diretoria de Serviços da 
RAXX, na Av. das Araucárias c/ Sibipiruna, Lote 01 (área construída 106,02 m2), 30% da obra executada. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação  Dotação Inicial  Autorizada  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de Quadras de esportes  150.000 147.025 147.025 147.025 
9510 - Construção de Quadras de esportes- Administração Regional- 
Águas Claras 150.000 147.025 147.025 147.025 
3678 - Realização de eventos  75.000 60.000 60.000 54.000 
2749 - Realização de eventos- esportivos - Administração Regional- 75.000 60.000 60.000 54.000 
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Ação  Dotação Inicial  Autorizada  Empenhado  Liquidado  
Águas Claras 

Total do Programa  225.000 207.025 207.025 201.025 

 
Neste Programa Temático, a Administração realizou: 
- 6 oficinas interdependentes de modalidades esportivas de futsal, futevôlei, voleibol, ginástica 

e artes marciais – Projeto Águas Claras sem drogas com 40 alunos por turma;  
- Construção de uma quadra poliesportiva na Praça Martim Pescador, na Quadra 210, com 

área construída de 612m2, 100% da obra executada. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Programa / Ação/ Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizada  Empenhado  Liquidado  

1110 - execução de Obras de Urbanização  5.410.000 1.504.169 1.504.168 1.074.750 
5600 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Infraestrutura Urbana em Águas Claras- Águas Claras 900.000 590.492 590.492 350.449 
5661 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização e Infraestrutura na Região Administrativa de Águas 
Claras- Águas Claras 3.100.000 499.381 499.381 440.381 
9672 - execução de Obras de Urbanização- Administração 
Regional- Águas Claras 300.000 287.410 287.410 283.920 
9709 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização e Infraestrutura na Região de Águas Claras- Águas 
Claras 0 126.886 126.886 0 
1950 - Construção de Praças Públicas e Parques  200.000 147.017 147.017 0 
5841 - Construção de Praças Públicas e Parques-Construção da 
Praça Ipê Amarelo em Águas Claras- Águas Claras 150.000 147.017 147.017 0 

Total de Programa  6.060.000 1.651.186 1.651.185 1.074.750 

 
Neste Programa Temático tiveram Obras realizadas ou parcialmente realizadas:  
- Fornecimento e plantio de 5.450,1 m2 de grama batatais em diversos locais de Águas Claras, 

90% executado;  
- Colocação e recuperação de meios fios (2.180 ml), obra concluída;  
- Construção de Pista de Skate – Quadra 107 em Águas Claras, 80% executado;  
- Recuperação de meios fios no Areal e ADE (2.054 ml), remanejamento de poste R. Copaíba, 

lote 06 da baia de ônibus, obra iniciada;  
- Construção de quadra de futebol sintético, dimensões de 18,00 x 34,00 m, no Parque do 

Areal (área total 792 m2), obra concluída;  
- Construção de estacionamento na Rua B esquina com Alameda Gravatá, Quadra 301 (área 

de 770m2), obra concluída;  
- Fornecimento e instalação de equipamentos para Parques Infantis (playgrounds) nas Quadras 

208, Ruas 25 e 26 Norte e Praça da Estação 18 Sul (área total de cada parquinho de 510m2), obra 
concluída;  

- Instalação de alambrados para o cercamento dos campos de areia nos Parques de Águas 
Claras (672 m2) e Areal (480 m2), obra iniciada;  

- Reforma de calçadas e rampas de PNEs em diversos trechos de Águas Claras (2.492,79 ml), 
obra concluída; 

- Adequação de baias de ônibus em Águas Claras - 150 ml meio fio; 300 ml calçadas; 60 m2 

placas cimentícias; 4 rampas de 40x40; 325 m2 piso em concreto; rec. 330 m2 de 2 baias; conexão c/ 
calçadas, 90%; 

- Demolição e Construção de Guarita na Residência Oficial do Governador em Águas em 
Claras 75% executada.   

- Construção da Praça Ipê Amarelo, incluindo construção de calçadas, rampas para PNEs, 
bancos, mesas de jogos em concreto, grama e piso tátil (área 1.729,74 m2), 90% executada. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 
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Execução Orçamentária e Financeira  
Programa / Ação/ Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizada  Empenhado  Liquidado  

3087 - execução de Obras de Acessibilidade  300.000 0 0 0 
Total do Programa  300.000 0 0 0 

 
Os créditos orçamentários deste subtítulo foram bloqueados. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Programa/ Ação/ Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizada  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  325.000 175.000 175.000 175.000 
2748 - Realização de eventos-Culturais - Administração 
Regional- Águas Claras 75.000 75.000 75.000 75.000 
5395 - Realização de eventos-Realização de eventos - 
Aniversário da Cidade - Águas Claras- Águas Claras 100.000 100.000 100.000 100.000 

Total do Programa  325.000 175.000 175.000 175.000 

 
Neste Programa Temático foram realizadas apresentações artísticas em evento cultural em 

comemoração ao 10º Aniversário de Águas Claras, dia 11/05/13 com público estimado de 2.000 pessoas. 
  

Programa / Ação/ Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizada  Empenhado  Liquidado  
2426 - Reintegra Cidadão  50.000 31.310 31.309 23.558 
8451 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Águas 
Claras 

50.000 31.310 31.309 23.558 

Total do Programa  50.000 31.310 31.309 23.558 
 
A Administração Regional de Águas Claras contribuiu com a assistência e ressocialização de 

07 sentenciados da Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP no ano de 2013.  

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação do Serviço 
Unidade de  

Medida 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação Tapa-buraco m³ 1.032 2.500 505 
Recapeamento asfáltico m² 1.529 - - 
Desobstrução de boca-de-lobo unid 05 3 - 
Reposição de tampas de PV e de boca-de-lobo unid 05 - - 
Replantio de gramado m² 5.100 - - 
Remoção de entulhos m³ 75.743 - 5.004 
Serviços de terraplenagem m³ - - 2.432 
Serviços de roçagem mecânica m³ 375 18  
Movimentação de Terra m³ 652 - - 
Roçagem manual m² 518 1.400 - 
Outros: Regar gramado e jardins m³ 10.000 - - 
Outros: Faixas de propaganda irregular unid 6.315 20.660 25.516 

Obras Implantadas 

Discriminação do Serviço Unidade de Medida 
Etapa Realizada/Quantidade  

2011 2012 2013 
Pavimentação asfáltica m²  - 9.728  - 
Encascalhamento m² 950 7.000  - 
Pav. Bl. Intertravados m² 950 3.470 5376 
Passeios m²  -  - 10.000 
Execução de calçadas m² 350 7.570 10.000 
Implantação de Meios-Fios unidade 3400 5.980 16.720 
Patrolamento km 1     
Regularização de Vias m³ 175 273 410 
Compactação de leito, subleito e base e sub base m² 2750 15.240   
Arborização unidade 1.040 1.551 5 
Plantio de grama m² 2900 2300 21.800 
Captação de águas pluviais unidade 13 43   
Rede de águas pluviais m 800 1.800   
Iluminação pública unidade - 5 20 
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Discriminação do Serviço Unidade de Medida 
Etapa Realizada/Quantidade  

2011 2012 2013 
Abrigos para passageiros unidade - - 12 
Cercamento Alambrado m³ - - 6.156 
Bancos de praça unidade       143   
Quadra poliesportiva unidade       8 26 
Quadra de areia Unidade 01 02 03 
Reforma de banheiro Unidade - - 03 
Praça unidade 06 03 36 
Parque Infantil Unidade - - 07 
Outros: Remoção de entulhos m² - 2.416  32.916  

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Teatro 07 - - 3.800 - - 
Música 19 05 04 4.600 35.000 6.230 
Dança 02  -   350 - - 
Artes Plásticas 17  -  - 3.550 - - 
Outros eventos 09 - - 935 - - 

Esporte e Lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 32 01 01 11.700 6.000 1.000 
Eventos esportivos 147 218 38 2.420 11.317 5.091 
Outros 01  -  - 5.000 - - 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

Setor  
Alvará de Funcionamento 

Provisório Definitivo Total 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial   04 01     7  4 8 
Comercial  14 112 47 283 260 337 297 372 384 
Industrial 01 04 01  - 10 03 01 14 4 
Institucional 01     02  - 03 - - 
Outros (Eventual) - - - 02  - - 02 - - 

Total Expedido 16 120 49 287 270 347 303 390 396 

Alvará de Construção 

Setor 
Alvarás de Construção  

Quantidade  Área (m²)  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial 11 08 03 46.043,91 285.470,86 35.332,26 
Comercial 52 44 34 574.519,17 2.052.197,24 124.583,95 
Industrial 1 01 -  16725,9 2267 - 
Institucional 4 01 06 7.641,69 2.216,61 68.978,35 
Misto/Outros - 12 13 - 580.330,97 306.357,18 

Total Expedido  68 66 - 644.930,67 2.922.482,68 535.251,74 

Carta de Habite-se 

Setor 
Cartas de Habite -se Expedidas  

Quantidade  Área (m²)  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial 21 27 17 206.100,51 617.192,45 72.012,13 
Comercial 36 17 26 204.619,12 56.174,92 84.344,66 
Industrial 1 1   29748,25 8589,96 - 
Institucional 4 1 4 61.904,39 1.522,92 32.260,61 
Mistos/Outros   12 24 - 264.098,48 619.429,14 

Total Expedido  62 58   502.372,27 947.578,73 - 
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Topografia 
Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

 
Demarcação para Alvará de Construção 

Habitação Unifamiliar / Outros 
2011 - 27 
2012 - 10 

 
Cota de Soleira 
 

Levantamento de Definições 
2011 - 10 
2012 - 72 
2013 7.000,00 4 

Elaboração de Croquis de Cadastro 2011 - 33 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 - 32 
2012 - 74 
2013 8.500,00 5 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 
Quant. Área (m²) Quant. Área (m²) Quant. Área (m²)  Quant. Área (m²) 

Restrito 
Habitação Coletiva 02 11.194,46  06 49122,79 - - - 60.317,25 
Comercial 14 7.875,99  13 45534,71 01 10983,71 - 42.426,99 
Institucional 01 2.495,28 01 540,00 - - - 3.035,28 

Misto Residencial/Comercial 03 51.516,06 03 256.219,14 - - - 307.735,20 

 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
Realizamos algumas obras de urbanização, contudo, diversos projetos não puderam ser 

executados em virtude dos recursos escassos e não terem sido liberados em sua totalidade. Poucos 
eventos puderam ser realizados, também por falta de recursos disponíveis. 

Como mencionado nos anos anteriores, o planejamento para 2014 esbarra no problema da 
falta de publicação da poligonal desta RA XX, definindo os limites de sua abrangência. Outro limitador é a 
falta de regularização do Setor Habitacional Arniqueiras, o que inviabiliza a emissão de documentos como 
alvarás, aprovação, licenciamento, bem como a realização de obras de infraestrutura pública no local. 
Ademais, o orçamento previsto para 2014 é restrito, não permitindo muitas realizações a curto prazo. 

Complementamos que a Região Administrativa de Águas Claras existe há 10 anos, no entanto, 
ainda possui carências na área de saúde, educação, infraestrutura, segurança, mobilidade urbana e de 
legalização de área. 

Atualmente existe somente um posto de saúde e uma clínica da família no Areal, contudo há 
grande demanda por posto de saúde na área vertical. Em relação à educação somente existem escolas 
públicas no Areal e três creches em construção, uma na área vertical e outras duas no Areal, sendo 
necessárias mais escolas públicas, principalmente educação infantil e fundamental na área vertical. 

Com referência à infraestrutura, foram realizadas várias obras nos últimos anos, porém ainda 
há carência na rede de águas pluviais, ruas sem pavimentação e falta iluminação pública em algumas ruas 
e praças. 

A mobilidade urbana é a questão mais exigida pela população, pois existem vários trechos da 
cidade sem calçadas, acessibilidade e ciclovia. Assim como o transporte público é deficitário, com ausência 
de ônibus interligando os bairros da Região Administrativa (Areal, Setor Habitacional Arniqueiras - SHA e 
Águas Claras vertical). 

Por fim no âmbito da segurança, há necessidade de uma delegacia e um batalhão do Corpo de 
Bombeiros na área vertical, considerando uma população atual de aproximadamente 80 mil pessoas. 
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3.22. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II – R A XXI – UO: 09.123 

A Administração Regional de Riacho Fundo II - RAXXI, foi criada por força da lei nº 3.153 de 
06/05/2003, é um Órgão da Administração Direta, que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. 
Está previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal que cada Região Administrativa do Distrito Federal terá um 
Conselho de Representantes Comunitários, com funções consultivas e fiscalizadoras, na forma da lei e a 
sua criação ou extinção somente ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos Deputados 
Distritais. 

Atualmente a Administração Regional de Riacho Fundo II é vinculada à Casa Civil da 
Governadoria do Distrito Federal, tem por competência representar o Governador do Distrito Federal no 
âmbito da Região Administrativa XXI, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse 
público em sua jurisdição por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização 
específica e da execução direta das atividades dela decorrentes. 

Suas competências e atribuições das suas Unidades estão fundamentadas no Decreto nº 
16.247, de 29 de dezembro de 1994, que aprova o regimento interno das Administrações Regionais e 
cumprir-se-ão através do planejamento da supervisão, do contrato, da fiscalização especifica e da execução 
direta das atividades delas decorrentes. 

A estrutura administrativa da Administração Regional foi publicada por meio do Decreto nº 
33.069, de 21 de julho de 2011.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 01 06 - 01 08 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 37 - 26  63 

Requisitados Órgãos do GDF 03 - 01 02 06 

Outros 
Estagiários - 05 - 1 06 

Terceirizados (FUNAP) - 06 - - 06 

Total Geral 41 17 27 04 89 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  34.820 851 851 851 
2519 - Modernização de Sistema de Informação- Administração 
Regional- Riacho Fundo II 34.820 851 851 851 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  50.000 148.378 148.377 139.020 
9780 - Construção de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Riacho Fundo II 50.000 148.378 148.377 139.020 
2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 11.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  100.000 98.407 98.407 98.407 
9751 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Riacho Fundo II 100.000 98.407 98.407 98.407 
4088 - Capacitação de Servidores  15.000 12.706 12.706 12.706 
2401 - Capacitação de Servidores-Administração Regional- Riacho 
Fundo II 15.000 12.706 12.706 12.706 
8502 - Administração de Pessoal  3.233.752 3.110.580 3.105.935 3.105.935 
8823 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Riacho 
Fundo II 3.233.752 3.110.580 3.105.935 3.105.935 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  400.000 339.700 339.554 339.554 
9641 - Concessão de Benefícios A Servidores-Administração 
Regional- Riacho Fundo II 400.000 339.700 339.554 339.554 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  376.063 237.765 227.992 219.478 
9722 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Riacho Fundo II 376.063 237.765 227.992 219.478 

Total do Programa  4.220.635 3.948.387 3.933.822 3.915.951 
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Modernização de Sistema de Informação – Foram adquiridos materiais permanentes para 
integrar a estrutura de tecnologia da informação desta RAXXI. 

Construção de Prédios e Próprios - Foi realizada obra de ampliação do Edifício Sede desta 
RAXXI, obra esta que melhorou significativamente as condições de trabalho dos servidores e o resultado 
alcançado foi maior qualidade das atividades desenvolvidas nas Unidades internas. 
 
Riacho Fundo II - Obra de Ampliação do Edifício Sede da Administração Regional do Riacho Fundo II. 
 

Antes Depois 

 

 
Reforma de Prédios e Próprios – Foi realizada obra de reforma da rede lógica e elétrica no 

Edifício Sede e nos Próprios do Parque de Serviços desta RAXXI. Esta obra teve como objetivo regularizar 
a estrutura da rede que se encontrava caótica e com sérios riscos de incêndio. O resultado alcançado foi a 
proteção e segurança aos funcionários e usuários do serviço público em geral. 

Capacitação de Servidores – Foram realizados diversos cursos de capacitação de servidores 
da Administração Regional, tais como: a) Curso de Administração de Material e Patrimônio com excelência; 
b) Curso: Planejamento, execução orçamentária, financeira e contábil, acompanhamento e controle, entre 
outros. 

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Foram adquiridos diversos materiais para a 
manutenção de bens imóveis e móveis, materiais elétricos e eletrônicos, materiais de expediente, 
contratação de serviços como locação de tendas, serviços de manutenção dos próprios, como as despesas 
com o consumo de água e serviços de esgoto, despesas de consumo de energia elétrica e de instalação de 
pontos de energia, além de outros serviços indispensáveis para a manutenção e funcionamento desta 
Administração.  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3440 - Reforma de Quadras de esportes  0 0 0 0 
3678 - Realização de eventos  18.000 11.334 11.302 11.302 
2752 - Realização de eventos- esportivos - Administração Regional- 
Riacho Fundo Ii 18.000 11.334 11.302 11.302 

Total do Programa  18.000 11.334 11.302 11.302 

 

Foram realizadas atividades esportivas e prestado apoio ao esporte pela Administração 
Regional, tais como:  

• Evento esportivo denominado “Regional Centro – Norte de Goalball realizado na Cidade de 
Campo Grande/ MS, no período de 07 a 09 de julho de 2013, em parceria com a União dos Atletas Cegos 
do Distrito Federal. Para o evento foram doados uniformes esportivos; 

• Copa Brasília de Futsal – SESC / Rede Globo - Este evento teve o apoio desta RAXXI com 
a doação de uniformes esportivos;  

• Implantação do Projeto Ginástica nas Quadras com a aquisição de colchonetes e kits de 
exercícios. Teve grande adesão da população do Riacho Fundo II;  
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• Realização da 3ª Pedalada do Riacho Fundo II, evento tradicional na Cidade que foi 
realizado no dia 1º de setembro de 2013, com o apoio do comercio local e para a realização deste evento 
foram adquiridas Camisetas e Medalhas Personalizadas.  

Com a realização destes e outros eventos não relacionados, o objetivo maior foi promover 
lazer, saúde e melhoria da qualidade de vida da população do Riacho Fundo II, de forma a incentivar a 
população local à pratica de esportes.  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1302 - Construção de Feiras  1.100.000 0 0 0 
5021 - Modernização e Melhoria da Infraestrutura das Áreas  de 
desenvolvimento econômico do DF - Procidades 1 1 0 0 

Total do Programa  1.100.001 1 0 0 

 
Não houve execução neste programa. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - execução de Obras de Urbanização  1.910.000 1.729.723 1.724.583 686.546 
9693 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização do Riacho Fundo II- Riacho Fundo II 860.000 609.731 604.591 459.731 
9752 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Infratestrutura Urbana no Riacho Fundo II- Riacho Fundo II 0 149.992 149.992 72.581 
9756 - execução de Obras de Urbanização-Reforma de espaços 
esportivos no Riacho Fundo II- Riacho Fundo II 0 120.000 120.000 0 
9780 - execução de Obras de Urbanização- Implementação de Obras 
Urbanização- Riacho Fundo II 0 250.000 250.000 72.771 
9787 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Infraestrutura- Riacho Fundo II 0 600.000 600.000 81.463 
1950 - Construção de Praças Públicas e Parques  0 100.000 100.000 0 
9485 - Construção de Praças Públicas e Parques-Revitalização de 
Praça na Qn 15 - Riacho Fundo II- Riacho Fundo 0 100.000 100.000 0 
3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques  100.000 0 0 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  114.000 27.532 27.532 19.940 
9153 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-
Administração Regional- Riacho Fundo II 114.000 27.532 27.532 19.940 

Total do Programa  2.124.000 1.857.255 1.852.114 706.486 

 

Com relação à execução de obras de urbanização no Riacho Fundo II, foram realizadas 
diversas obras, a citar:  

• Execução de serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo em diversos locais do 
Riacho Fundo II;  

• Execução de calçadas na QC – 04 e Avenida Riacho Fundo II; 
• Execução de estacionamento na Quadra – QN 14; 
• Reforma da quadra de esportes da QN – 07D ; 
• Execução de dois Pontos de Encontro Comunitário – PEC; 
• Reforma de dois Pontos de Encontro Comunitário – PEC e da Quadra de Esportes da 

Quadra – QN – 14; 
• Construção de quadra poliesportiva nas entre quadras – QN 19 /20 e Construção e 

Revitalização da Praça da QN – 15; 
• Implantação de cobertura em dois Pontos de Encontro Comunitário – PEC, Reforma de dois 

Pontos de Encontro Comunitário – PEC e da Quadra de Esportes da Quadra – QN – 14, Ampliação e 
Reforma da Pista de Skate e Obra de Execução de duas Baias de Ônibus; 

• Construção e Revitalização da Praça da Quadra da QN 15. 
 

Obras de implantação de Ponto de Encontro Comunitário – PEC, licitação realizada pela 
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RAXXI. Também foram reformados vários Parques Infantis pela NOVACAP. 
 

 
 

 
A Administração Regional realizou licitação para a obra de ampliação e reforma da pista 

de skate da QN 07C do Riacho Fundo II.  A ampliação da referida pista é uma reivindicação dos 
praticantes de esporte.  

O skate é considerado um esporte radical, sendo um dos mais conhecidos atualmente. 
Com a construção da pista, os jovens do Riacho Fundo II vão poder usufruir desse espaço, o que vai 
proporcionar à comunidade maior entretenimento. (obra em andamento) 
 

 
 

 

 
Imagem da obra de execução de recuo de duas baias de ônibus nas quadras QC 01 e QC 02.  
Após Audiência Publica para ouvir a comunidade do Riacho Fundo II, a RAXXI realizou licitação 

para a realização de obra de Execução de Recuo de Baias.  
A administração esteve reunida com os moradores para apresentar projeto e ouvir opinião e 

sugestões da comunidade, o projeto foi aprovado integralmente.  
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Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Foram adquiridos diversos materiais de 
consumo, tais como: areia, brita, cimento e materiais permanentes a citar: motosserra, motopoda, máquina 
compactadora de solo, materiais para manutenção de bens imóveis entre outros. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  135.000 61.400 61.400 61.400 
2750 - Realização de eventos-Aniversário da Cidade- Riacho Fundo II 30.000 8.100 8.100 8.100 
2751 - Realização de eventos- Culturais - Administração Regional- 
Riacho Fundo II 55.000 15.000 15.000 15.000 
5910 - Realização de eventos-Festividades do Dia da Criança- Riacho 
Fundo II 0 38.300 38.300 38.300 
4090 - Apoio A eventos  0 100.000 91.000 0 
5880 - Apoio A eventos-Apoio Ao Fomento Sócio - Cultural no Riacho 
Fundo II 0 100.000 91.000 0 

Total do Programa  135.000 161.400 152.400 61.400 

 
• Realização de Eventos: Aniversário da Cidade e Eventos Culturais;  
• Evento em Comemoração ao “18º Aniversário do Riacho Fundo II”, no dia 11 de maio de 

2013, com público estimado de 2.400 (duas mil e quatrocentas) pessoas; 
• Evento “Festa Julina do Riacho Fundo II”, no dia 27 de julho de 2013, com público estimado 

de 3.000,00 (três mil) pessoas; 
• Festividades do Dia da Criança – Foi realizado o Evento “Um Dia de Lazer”, no dia 15 de 

dezembro de 2013, com público estimado de 2.000 (duas mil) pessoas. 
A Administração Regional do Riacho Fundo II promoveu um grande incentivo à cultura local de 

forma a beneficiar a comunidade local, com a realização de vários eventos culturais, valorizando e 
desenvolvendo a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  108.000 86.656 86.656 71.154 
8452 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Riacho Fundo II 108.000 86.656 86.656 71.154 

Total do Programa  108.000 86.656 86.656 71.154 
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Com o contrato firmado entre a Administração Regional do Riacho Fundo II e a FUNAP – 
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, foram assistidos 07(sete) sentenciados, cujo objetivo é a 
prestação de serviços inerentes à manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas e na manutenção e 
preservação dos prédios e próprios desta RAXXI, cujo resultado alcançado foi a melhoria da qualidade de 
vida da população do Riacho Fundo II.  

 

2. Outras Realizações 
Serviços de Manutenção e Recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ 42 96 67 

Confecção de quebra molas Unid. 02 05 - 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 25 98 120 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 12 100 100 

Recuperação de calçadas m² 100 260 - 

Reforma de equipamentos públicos Unid. 01 06 08 

Remoção de entulhos m³ 16.570 15.902 19.924 

Reposição de meios-fios Unid. 10 3.100 - 

Serviços de terraplanagem m² 03 03 05 

Roçagem manual m² 200 350 150 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica - 05 36 

Habitação, CEB, CAESB - 03 03 

CDS/ Na hora - 01 23 

SINE/ APEC/ CRAS - 15 62 

Outros(Escolas, creches, etc) - 60 - 

Trabalho com Grupos 

Gestantes - 01 01 

Idosos - 03 04 

Remoções - - 05 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes - 14 43 

Visitas a entidades assistenciais - 02 06 

Entrega de cestas básicas - 05 10 

Reuniões com outros órgãos - 12 39 

Outros - 20 05 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema - 01 - - 5.000 - 

Teatro - 03 - - 3.000 - 

Música - 05 04 - 28.000 2.000 

Dança - 00 02 - 00 2.600 

Eventos culturais - 12 02 - 8.000 7.000 

Outros eventos - 55 05 - 12.000 1.500 
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Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 11 15 04 11 15 1.400 

Eventos esportivos 06 16 07 06 16 5.800 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento 

Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial  53 227 68 - - - 53 227 68 

Outros (Eventual) - - 10 - - - - - - 

Total Expedido 53 227 78 - - - 53 227 78 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 44 62 77 26.722,14 84.018,67 8.096,07 

Habitação Coletiva - - 55 - - 319.980,14 

Comercial 2 - 2 464,02 - 1.338,58 

Outros 2 - 2 134,74 - 2.929,49 

Total Expedido 48 62 136 27.320,90  84.018,67 320.044,28 

Topografia 

Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011 5.027,73 37 

2012 23.867,23 101 

2013 13.305,23 55 

Outras 

2011 2.611,51 01 

2012 18.352,35 12 

2013 438.127,92 49 

Cota de Soleira 
 

Levantamento de Definições 

2011 131.521,71 46 

2012 119.461,76 99 

2013 197.768,42 59 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito Residencial 
Unifamiliar 42,00 10.627,35 1,00 207,04 - - - 10.627,35 

Habitação 
Coletiva 

35,00 294.900,23 - - - - - 294.900,23 

Misto 
Residencial/Comercial 4,00 868,08 - - - - - 868,08 

Outros 2,00 3.946,73 - - - - - 3.946,73 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Livres 01 01 01 120 45 45 Terminal QS 18 

Feiras Permanentes 01 01 01 74 65 65 QD 10/15 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras 194 50 50 

Fiscalização de Feiras 87 - 50 

Documentação Expedida Processos Protocolados - 50 50 
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Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 01 01 01 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas 5.197m 6.500m 6.500m 

Vistorias realizadas 10 48 60 

Produtores rurais cadastrados 50 77 80 

Propriedades rurais 110 71 75 

Associações 01 02 02 

Visitas e reuniões 08 11 20 

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal) 02 48 06 

 
3.  Informações complementares 

 
Outras ações relevantes realizadas na Região Administrativa do Riacho Fundo II: 
Janeiro / 2013: Foi realizada a efetivação do Projeto Vacina Volante e a Campanha de 

Combate à Dengue promovido pela Secretaria de Estado de Saúde / GDF. 
Fevereiro / 2013: A Administração Regional do Riacho Fundo II, juntamente com a Diretoria 

Regional de Saúde, realizou a Carreata de Prevenção a AIDS. 
Abril / 2013: A Secretaria de Estado de Habitação e Desenvolvimento Urbano deu inicio ao 

processo de entrega das escrituras para os moradores do Riacho Fundo II. Foi realizado o Dia do Idoso 
realizado pela Secretaria do Idoso e instalada a Unidade Móvel de Saúde da Mulher (Carreta da Mulher) – 
Secretaria de Estado de Saúde. 

Maio / 2013: Comemoração do 18º Aniversário do Riacho Fundo II com varias programações: 
Corte do Bolo, Shows Musicais, substituição de geladeiras (CEB), Miss Riacho Fundo II, realização do 
primeiro campeonato Interno de Futsal da Escola de Futebol Riacho Fundo II, distribuição de alimentos 
produzidos pela Horta Comunitária da RAXXI a algumas creches que fazem atendimento público a crianças 
carentes na Cidade, entre outros. 

Junho /2013: A Secretaria de Estado de Saúde realizou a vacinação contra a Poliomielite. A 
RAXXI implantou a redução do horário de funcionamento de Bares e Restaurantes, e o Governo do Distrito 
Federal divulgou a lista de sorteados para participar do Programa Fábrica Social. 

Julho / 2013: A Administração Regional do Riacho Fundo II entregou à União dos Atletas 
Cegos do Distrito Federal diversos materiais esportivos para a participação de atletas ao Campeonato 
Regional Centro-Norte de Goalball. Foi realizada a Caravana da Solidariedade que foi promovida pela 
Secretaria de Estado do Idoso em parceria com a RAXXI. Foi realizado o Evento Parkour e o Free Running 
do Brasil que teve o apoio da Administração Regional do Riacho Fundo II com o fornecimento de alimentos, 
tendas, entre outros. O SEBRAE, em parceria com a RAXXI, realiza palestra com os pequenos empresários 
do Riacho Fundo. Realizada a eleição do CONSEG – Conselho de Segurança. A RAXXI realizou o Evento 
Cultural Festa Julina do Riacho Fundo II. 

Agosto / 2013: A SEDEST realizou a Conferencia Regional de Assistência Social do Distrito 
Federal, com apoio da RAXXI. Por meio de Audiência Publica realizada pela RAXXI, os moradores 
aprovaram a implantação da Ciclovia na Cidade com um total aproximado de 8 km de extensão. Foi 
realizada a 5ª Conferencia Distrital do Riacho Fundo II. A Secretaria de Estado da Mulher realizou na 
Cidade o Programa Rede Mulher Artesã. Foi realizada a Reunião Preparatória do Programa Mulher Artesã 
no Riacho Fundo II, dentre outros. 

Setembro / 2013: A RAXXI realizou a tradicional Pedalada em Comemoração à Semana da 
Pátria. Realização da IV Conferencia Distrital de Meio Ambiente e da 5ª Conferencia Distrital das Cidades. 
O Governo do Distrito Federal lançou o Projeto Padaria da Gente que tem como objetivo o financiamento de 
equipamentos a juros baixos. Realização na Cidade do Programa Cidade Limpa. O GDF amplia 
atendimento em creches e pré-escola por Chamada Pública para novas instituições Comunitárias, 
Confessionais ou Filantrópicas Sem Fins Lucrativos. A RAXXI realizou em parceria com a Superintendência 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste a Oficina “Preparando-se para o futuro: como ter acesso aos recursos 
financeiros do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste”. 
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Outubro / 2013: O Governo do Distrito Federal publicou no Diário Oficial do DF o resultado da 
licitação para a implantação do Terminal Rodoviário do Riacho Fundo II. Foi implantada a Ciclovia no 
Riacho Fundo II. A RAXXI promoveu Audiência Pública para ouvir a comunidade sobre as prioridades das 
obras de infraestrutura urbana na Cidade. 

O Governador em exercício, o Secretário de Transporte e a Administradora Regional do Riacho 
Fundo II deram início às obras do Terminal Rodoviário que será implantado na Cidade. Serão 10 estações 
de embarque e 40 estacionamentos em uma área de 8,1 mil metros quadrados próximo à Quadra QS 18. A 
expectativa é a de que em oito meses o terminal esteja pronto, quando terá somado um investimento de R$ 
2,8 milhões. 

Obra de implantação de 8.000 (oito mil) km de extensão da Ciclovia da Cidade do Riacho II 
– RAXXI. (Obra concluída) 

 

 
 

 
Novembro: A RAXXI realizou a entrega de novos Alvarás de Funcionamento. A Administradora 

reuniu-se com os moradores da Quadra – QN 16 para discutir sobre problemas de alagamento das ruas. 
Realização de Audiência Publica no CAUB I para discutir sobre as prioridades nas obras de infraestrutura 
urbana naquela comunidade. 

Dezembro / 2013: O Governo do Distrito Federal entregou os primeiros Contratos do Programa 
“Minha Casa, Minha Vida” e “Morar Bem”, beneficiando mais de 5.000 famílias. Os 180 primeiros moradores 
do Residencial Parque do Riacho receberam seus contratos de aquisição no dia 14 de dezembro de 2013 
em cerimônia com a presença do Governador, o Secretario de Habitação e Administradora Regional.  

 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
A gestão dos recursos públicos foi realizada com zelo, responsabilidade e afinco, sempre 

buscando melhorar a urbanização e a infraestrutura, em especial a regularização fundiária da Cidade, 
avaliando os resultados e corrigindo os setores e procedimentos com falhas, a fim de possibilitar ao Riacho 
Fundo II uma melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão, atender as demandas da cidade com 
eficiência, eficácia, transparência e profissionalismo, acompanhar, zelar e cumprir a legislação vigente e a 
preservação do Erário para o atendimento das necessidades da comunidade local com mais eficiência e 
melhoria da qualidade de vida da população.  

Todas as ações desenvolvidas refletem o trabalho permanente dos servidores, dos 
colaborados, bem como da coletividade, tendo destacado-se o compromisso com os projetos de melhoria 
contínua da Cidade. 

Para 2014, espera-se que a Administração Regional seja fortalecida com recursos 
tecnológicos, infraestrutura urbana, humanos e materiais e que não haja o bloqueio no Orçamento para que 
os contratos possam ser empenhados na sua totalidade, de forma que os serviços sejam prestados com 
excelência e a Administração possa cumprir sua missão institucional. 
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3.23. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL  – RA XXII – UO: 
09.124 

A Administração Regional do Sudoeste/ Octogonal, Órgão de Administração Direta 
regionalizada, vinculada à Casa Civil, de acordo com o decreto nº. 33.583, de 16/03/2012, tem por 
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de respectiva Região Administrativa, 
coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição. 

Força de Trabalho 

Servidores  

Atividade-Meio  Atividade-Fim  
 

Total  Com cargo em 
comissão  

Sem cargo em 
comissão  

Com cargo em 
comissão  

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 01 08 - - 09 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 29 - 28 - 57 

Requisitados Órgãos do GDF 01 02 - - 03 

Outros Estagiários - - - 04 04 

Subtotal (Força de Trabalho)  31 10 28 04 73 

(+) Cedidos para outros órgãos - 01 - - 01 

Total Geral  31 11 28 04 74 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  30.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 10.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  20.000 10.455 10.454 10.454 
2402 - Capacitação de Servidores-Administração Regional- 
Sudoeste/Octogonal 20.000 10.455 10.454 10.454 
8502 - Administração de Pessoal  3.485.482 3.310.476 3.307.694 3.307.694 
8824 - Administração de Pessoal- Administração Regional- 
Sudoeste/Octogonal 3.485.482 3.310.476 3.307.694 3.307.694 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  500.000 402.000 394.526 394.526 
9642 - Concessão de Benefícios A Servidores-Administração 
Regional- Sudoeste/Octogonal 500.000 402.000 394.526 394.526 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  388.750 186.795 91.354 88.244 
9723 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Administração Regional- Sudoeste/Octogonal 388.750 186.795 91.354 88.244 

Total do Programa  4.434.232 3.909.726 3.804.028 3.800.918 

 
Foram capacitados 08 servidores no Curso de Licitações e Contratos, no período de 05 a 08 de 

Agosto. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  22.895 7.895 7.791 7.791 
2702 - Realização de eventos- esportivos - Administração Regional- 
Sudoeste/Octogonal 22.895 7.895 7.791 7.791 

Total do Programa  22.895 7.895 7.791 7.791 

 
Participação na Copa Brasília de Futsal 
Aquisição de material esportivo- distribuição gratuita. 
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PROGRAMA TEMÁTICO:  

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - execução de Obras de Urbanização  560.000 7.500 7.500 7.500 
9673 - execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- 
Sudoeste/Octogonal 480.000 7.500 7.500 7.500 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  43.000 0 0 0 

Total do Programa  603.000 7.500 7.500 7.500 

 
Obra de instalação de parques infantis na SQSW 105 e EQRW 01 
 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6209 - ENERGIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1836 - Ampliação  dos Pontos de Iluminação Pública  50.000 0 0 0 
Total do Programa  50.000 0 0 0 

 
Não houve execução neste programa. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  90.804 87.950 87.789 54.839 
2753 - Realização de eventos-Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Sudoeste/Octogonal 50.000 50.000 49.839 24.839 
2754 - Realização de eventos- Culturais - Administração Regional- 
Sudoeste/Octogonal 40.804 37.950 37.950 30.000 

Total do Programa  90.804 87.950 87.789 54.839 

 
Realização de festa em comemoração aos 10 anos da Região Administrativa do 

Sudoeste/Octogonal. 
 3° Arrasta-pé sem álcool, dias 17 a 19/05, com púb lico estimado de 30.000 pessoas. 
 

2. Outras Realizações  

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras  Unid.  
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 78,81 127,52 37.127,83 
Confecção de quebra molas Unid. 06 04 0 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 30 45 13 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 08 10 0 
Recuperação de calçadas m² 85 139 0 
Reforma de equipamentos públicos Unid. 01 - 0 
Transporte de material apreendido Viag. 04 25 0 
Remoção de entulhos m³ 26.000 30.000 16.124,00 
Reposição de meios-fios Unid. 10 12 44 
Serviços de roçagem mecânica m² - - 13.700,00 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor  Quantidade  Público presente  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Lazer 1 1 1 3.900 3.000  
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços  

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará de Funcionamento  

Setor  Provisório  Definitivo  Total  
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial     316 314 398 316 314 398 
Outros (Eventual)    12 18 8 12 18 8 

Total Expedido     328 332 406 382 332 406 

Alvará de Construção 

Setor  
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Habitação Coletiva - 1 1 - 24.246,33 25.822,77 

Comercial - 2 6 - 13.506,37 6.049,39 

Institucional 1 2 5 4.899,53 3.324,54 24.657,05 

Outros 1Guarita 1cobertura 1 Guarita 28,94 39,79 28,96 

Total Expedido  2 6 13 4.928,47 41.117,03 56.558,17 

Carta de Habite-se 

Setor  
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Habitação Coletiva - 2 - - 21.772,33 - 

Comercial 1 1 - 13.487,49 4.800,30 - 

Institucional - 4 - - 41.321,84 - 
Total Expedido  1 7 - 13.487,49 67.894,47 0 

Topografia 
A topografia da Administração do Sudoeste/Octogonal foi realizada pela Administração 

Regional do Paranoá. 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção Habitação Unifamiliar 2012 100 - 

Cota de Soleita Levantamento de Definições 2012 4.400 - 

Levantamento para Carta de Habite-se 2012 56.000 - 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso  
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  

Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 

Residencial 

Unifamiliar - - - - - - 58 - 

Habitação 
Coletiva 

- - - - - - 9 17.632,65 

Comercial - - 1 - - - 5 - 

Institucional 1 - - - - - - - 

Misto 
Residencial/Comercial 2 - - - - - - - 

Outros 6 - - - - - - - 

Bancas de Jornais e Revistas  

Especificação  2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 4 4 4 
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3.24. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO – RA XXIII –  UO: 09.125 
A Administração Regional do Varjão - RA XXIII, órgão da Administração Direta é uma Unidade 

que tem como função básica, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área 
de atuação, bem como representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa. 

A Administração Regional do Varjão - RA XXIII está vinculada à Secretaria de Estado da Casa 
Civil, conforme previsto no art. 2 § 3º do Decreto nº 33.583 de 16.03.2012, que dispõe sobre a estrutura 
administrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 20 - 24 - 44 

Requisitados 
Órgãos do GDF 01 01 - - 02 

Órgãos do Governo Federal 02 - - - 02 

Outros 
Estagiários - 04 - - 04 

Terceirizados (FUNAP) - - - 02 02 

Total Geral 23 05 25 02 54 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
3903 - Reforma de Prédios e  Próprios  60.000 59.000 58.999 27.115 
9733 - Reforma de Prédios e Próprios-Administração Regional- Varjão 60.000 59.000 58.999 27.115 
8502 - Administração d e Pessoal  2.464.531 2.492.652 2.482.343 2.482.343 
8825 - Administração de Pessoal-Administração Regional - Varjão 2.464.531 2.492.652 2.482.343 2.482.343 
8504 - Concessão d e Benefícios A Servidores  350.000 320.000 306.053 306.053 
9643 - Concessão de Benefícios A Servidores -Administração Regional- 
Varjão 350.000 320.000 306.053 306.053 
8517 - Manutenção d e Serviços Administrativos Gerais  

498.439 286.827 263.325 241.845 
9724 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Varjão 498.439 286.827 263.325 241.845 

Total do Programa 3.372.970 3.158.479 3.110.720 3.057.356 

 
Realizado serviço de pintura e manutenção das paredes do Edifício Sede da Administração 

Regional do Varjão em aproximadamente 320 m² e adquirido material de construção para realizar 
revitalização de próprios da Administração.  

Foram pagos remunerações, benefícios e auxílios aos servidores lotados na Administração 
Regional do Varjão. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1110 - execução de Obras de Urbanização  1.570.000 1.118.848 1.118.848 1.084.602 
9674 - execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Varjão 1.120.000 1.118.848 1.118.848 1.084.602 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  69.000 7.802 7.801 7.801 
9155 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- 
Administração Regional- Varjão 69.000 7.802 7.801 7.801 

Total do Programa  1.639.000 1.126.650 1.126.649 1.092.403 
 

Realizada obra para construção de vestiário no Centro Esportivo do Varjão e adquiridas 12 
palmeiras para urbanização da avenida principal do Varjão.  
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  50.000 23.099 23.099 23.099 
2810 - Realização de Eventos- Aniversário da Cidade- Varjão 30.000 23.099 23.099 23.099 
4090 - Apoio a Eventos  50.000 0 0 0 

Total do Programa  100.000 23.099 23.099 23.099 
 
Foram realizados eventos culturais, dentre eles a comemoração do aniversário da cidade do 

Varjão. Para tanto, houve a necessidade de alugar palco, brinquedos infláveis e adquirir bolo. 
  

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  30.000 23.547 14.747 11.665 
8453 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Varjão 30.000 23.547 14.747 11.665 

Total do Programa  30.000 23.547 14.747 11.665 
 

A Administração Regional do Varjão realizou contrato com a FUNAP para a prestação de 
serviços de sentenciados nos meses de maio a dezembro de 2013, o que possibilitou a contratação de dois 
sentenciados do Programa Reintegra Cidadão.    

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ 72 160 60 

Confecção de quebra molas Unid. - 10 3 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 73 103 40 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 22 5 2 

Recuperação de calçadas m² 358.424 - 20 

Reforma de equipamentos públicos Unid. 18 9 17 

Capina, varrição e rastelagem m² 3.500 6.188 4.350 

Remoção de entulhos m³ 7.761 23.364 20.500 

Reposição de meios-fios Unid. 18 15  

Serviços de terraplanagem m² 2.350 1.900 2.500 

Roçagem manual m² 7.060 2.100 19.200 

Serviços de roçagem mecânica m² 1.670 1.300 54.600 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 79 - - 

Habitação, CEB, CAESB 131 - - 

CDS/ Na hora 16 - - 

SINE/ APEC/ CRAS 37 2 - 

Outros (Escolas, creches, etc) 168 - - 

Trabalho com Grupos 
Gestantes 47 1 - 

Idosos 65 16 - 
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Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Remoções - 49 - 

Outros - 2  

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes 380 - - 

Visitas a entidades assistenciais 20 - - 

Entrega de cestas básicas 351 - - 

Reuniões com outros órgãos 20 - - 

Outros 150 23 - 

Ações Culturais 

Educação e Cultura 
Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema 2 1 - 750 500 - 

Teatro - 4 - - 500 - 

Música 1 - - 3.000 - - 

Artes Plásticas 1 - - 100 - - 

Eventos culturais 4 7 - 9.900 3.000 - 

Outros eventos 8 - - 6.430 - - 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 2 2 - 300 6.000 - 

Eventos esportivos 6 - - 5.560 - - 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento 
Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - 8 28 - - - 0 8 28 

Outros (Eventual) 17 7 15 - - - - - - 

Consulta prévia - - - - - - 17 7 15 

Total Expedido 17 15 43 - - - 17 15 43 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 8 9 13 1.221,84 1.566,20 2.465,49 

Outros 6 1 3 1.652,24 74,54 850,08 

Total Expedido 14 10 16 2.874,08  1.640,74 3.315,57 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial Unifamiliar - 1 - - 199,40 - 
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Topografia 

Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 

2011 1.918,11 15 

2012 2.423,26 15 

2013 1.458 12 

Outras 

2011 452,98 2 

2012 3.122,62 3 

2013 972 8 

Cota de Soleira 
 

Levantamento de Definições 
2011 980 3 

2012 980 3 

Elaboração de Croquis de Cadastro 2012 946 4 

Levantamento para Carta de Habite-se 2013 425,32 2 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Feiras Livres 1 1 - - 12 - Feira Cultural do Varjão 

Número de linhas que atendem a Região 4 - - - - - - 

3.  Informações complementares 

A Administração Regional do Varjão retomou o projeto de construção habitacional para as 
famílias carentes da cidade, há algum tempo iniciado e sem conclusão. Formou-se uma comissão com 
representantes da comunidade, da CODHAB e da RA XXIII. 

Destaca-se que foi prestada assistência mais efetiva a Creche Comunitária do Varjão e 
efetuado legalização territorial de diversos imóveis da Cidade. 

Além disso, foram providenciados asfaltamento e estacionamentos em locais onde a 
comunidade há reclamava. Assim como a limpeza do lixo despejado nas ruas também foi intensificada e 
colocado em andamento a substituição dos contêineres de maior porte para suportar um acumulo maior de 
despejos. 

Intensificou-se também o cadastramento de feirantes com o objetivo de disciplinar as atividades 
do comércio de rua e dar dignidade para o pequeno trabalhador. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A Administração Regional do Varjão atualmente conta com os seguintes próprios: Galpão de 
Eventos, Centro de Reciclagem, Casa da Cultura, Espaço de Multiplas Funções, Galpão Social, Centro 
Esportivo, mais 2 (dois) próprios onde funcionam a Gerencia de Execução de Obras, Manutenção e 
Conservação – GEMAC e onde funciona o Conselho Tutelar. Há ainda um terreno onde deverá ser 
construída a Sede da RA XXIII, que hoje se encontra em um edifício alugado para este fim. 

O orçamento da RA não foi suficiente para atender a demanda relacionada a construção da 
sede própria, o que ocasiona dificuldades de gestão relacionada aos serviços prestados a comunidade e 
para a acomodação das unidades que compõe a Administração. Dificuldades como: 1) espaço para 
atendimento ao público com banheiros, bebedouros, cadeiras, balcão de atendimento, pessoal de 
segurança, limpeza e de portaria em quantidade suficiente para a prestação de serviços adequado; 2) 
espaço para acomodação de almoxarifado e para arquivo de documentos; 3) sala para os vigilantes, para 
equipe de limpeza; 4) sala para depósito de móveis; 5) cabeamento de rede para internet, dentro outros. 

Existe também a necessidade de ampliação dos postos de serviços de vigilância e de limpeza 
para atender o Espaço de Múltiplas funções – que hoje corre risco de depredação e uso indevido pelos 
transeuntes e usuários. O mesmo ocorre com o Galpão de Eventos. E em parte na Casa da Cultura. 

Há necessidade de maior efetividade no atendimento às demandas levadas a AGEFIS e 
IBRAM, evitando-se assim que as irregularidades cometidas pela comunidade se alastrem degradando 
áreas públicas, e venham delapidar o patrimônio público por falta de controle em tempo hábil, antes que 
essas irregularidades se consolidem. 
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3.25. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV – UO: 09.126 
A Administração Regional do Park Way, criada pela Lei nº 3.255 de 29/12/2003, é um órgão da 

Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme o Decreto nº 33.583, de 
16/03/2012.Tem por competências representar o GDF no âmbito de sua Região Administrativa, coordenar e 
executar atividades de interesse público em sua jurisdição. 

A nova estruturação administrativa da Administração Regional do Park Way foi instituída pelo 
Decreto nº 33.062 de 20/07/2011, buscando facilitar as condições operacionais, tornar eficiente o 
atendimento e suprir as demandas comunitárias.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 08 03 08 03 22 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 38 - 12 - 50 
Requisitados  Órgãos do GDF 02 - - - 02 

Outros 
Estagiários  06 - - - 06 
Terceirizados (FUNAP)  - - - 12 12 

Total Geral  54 03 20 15 92 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  177.250 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  3.254.181 3.166.605 3.164.169 3.119.425 
8827 - Administração de Pessoal-Administração Regional - Park Way 3.254.181 3.166.605 3.164.169 3.119.425 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  350.000 314.000 296.661 296.661 
9645 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração 
Regional- Park Way 350.000 314.000 296.661 296.661 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  462.138 156.869 154.031 127.898 
9726 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Park Way 462.138 156.869 154.031 127.898 

Total do Programa  4.271.069 3.637.474 3.614.861 3.543.985 

 
A Administração Regional do Park Way, realizou o pagamento da folha normal, benefícios 

assistenciais aos servidores e de despesas relacionadas à manutenção do órgão, tais como: telefonia, 
energia elétrica, água, internet, chaveiro, plotagens, dedetização, crachás, carimbos e materiais de 
expediente diversos. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de Quadras de E sportes  200.000 200.000 200.000 0 
5683 - Construção de Quadras de esportes-Construção de Campo de 
Grama Sintética na Vargem Bonita- Park Way 200.000 200.000 200.000 0 
3678 - Realização de eventos  20.000 7.465 7.464 7.464 
2807 - Realização de eventos - Esportivos: Administração Regional- 
Park Way 20.000 7.465 7.464 7.464 

Total do Programa  220.000 207.465 207.464 7.464 

 
Procurando atender e proporcionar melhorias para a comunidade, esta Administração, realizou 

a licitação da construção de um campo de grama sintética com depósito e banheiros no Núcleo Rural de 
Vargem Bonita/Park Way, esta obra potencializará o projeto: Viva Pelo Esporte Não Morra Pelas Drogas, 
desenvolvido pela Administração Regional do Park Way, projeto que promove a pratica desportiva com 
oficinas de futebol, vôlei de areia e um projeto piloto para a pratica de baseball. 

Realização de eventos esportivos, tais como material de distribuição gratuita e/ou premiações. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - execução de Obras de Urbanização  780.000 681.614 681.613 293.361 
5712 - execução de Obras de Urbanização-Execução de 
Obras de Urbanização no Park Way - 2013- Park Way 

150.000 131.783 131.783 131.783 

9675 - execução de Obras de Urbanização-Administração 
Regional- Park Way 

480.000 399.831 399.830 161.578 

9764 - execução de Obras de Urbanização-Execução de 
Obras de Urbanização e Infraestrutura na Região 
Administrativa do- Park Way 

0 150.000 150.000 0 

8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  17.750 9.780 9.779 9.779 
9156 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-
Administração Regional- Park Way 

17.750 9.780 9.779 9.779 

Total do Programa  797.750 691.394 691.392 303.141 

 
Neste programa os recursos foram empregados na construção de 2724m² de calçadas com 

acessibilidade, bem como na execução de obras de manutenção de equipamentos públicos, revitalização 
de praça, recuperação de tampas de PV, instalação de Parque Infantil na Região Administrativa.  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6216 – TRANSPORTE INTRGRDO E MOBILIDADE  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3090 - Implantação de Ciclovias  50.000 0 0 0 
Total do Programa  50.000 0 0 0 

 
Crédito orçamentário remanejado para o Programa de Trabalho Execução de Obras de 

Urbanização, conforme Decreto nº 34.347, de 07 de maio de 2013, pág. 02. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  57.000 8.225 8.225 8.225 
2777 - Realização de Eventos-Aniversário da Cidade- Park Way 57.000 8.225 8.225 8.225 

Total do Programa  57.000 8.225 8.225 8.225 

 
A Administração Regional teve como prioridade a valorização de expoentes da cultura local e 

apoiou a realização da festividade anual da comunidade japonesa em Vargem Bonita com a presença de 
aproximadamente 1500 pessoas em duas festividades realizadas. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

6222 - Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania  95.000 105.000 105.000 86.906 
2426 - Reintegra Cidadão  95.000 105.000 105.000 86.906 
8454 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Park Way 95.000 105.000 105.000 86.906 

 
No ano de 2013 a Administração realizou)um trabalho de reintegração social de 12 

sentenciados, através do contrata com a  Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), este 
trabalho vem sendo acompanhado na Administração do Park Way por uma equipe multidisciplinar.  
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2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 517 630 
Confecção de quebra molas Unid. 9 3 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 15 18 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 8 2 
Recuperação de calçadas m² 340 120 
Reforma de equipamentos públicos Unid. -- 1 
Transporte de material apreendido Viag. 190 208 
Capina, varrição e rastelagem m² 142.410 164.338 
Remoção de entulhos m³ 6.798 5.642 
Reposição de meios-fios Unid. 1.681 938 
Serviços de terraplanagem m² 110.323 89.235 
Roçagem manual m² 1466.000 1,638.000 
Serviços de roçagem mecânica m² 4.870.000 5.600.000 

Promoção e Assistência Social 
Áreas Quantidades 

 
2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 138 240 
Habitação, CEB, CAESB 16 35 
CDS/ Na hora 03 14 
SINE/ APEC/ CRAS 12 18 
Outros (Escolas, creches, etc) 20 22 

Trabalho com Grupos 
Gestantes 02 16 
Idosos 06 08 
Remoções 14 16 

Outras Atividades de Desenvolvimento 
Social 

Visitas a pessoas carentes 26 32 
Visitas a entidades 
assistenciais 12 14 

Entrega de cestas básicas - 02 
Reuniões com outros órgãos 38 44 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema - 03 01 - 450 400 
Música - 02 - - 600 - 
Dança - 01 - - 200 - 
Literatura - 01 01 - 110 90 
Eventos culturais - - 02 - - 1.500 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 05 04 08 2000 6000 5000 
Eventos esportivos 04 04 06 2000 10000 8000 
Outros - - -    

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento  
Setor  Provisório  Definitivo  Total  

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Outros (Eventual) 10 04 06 - - - - - - 

Total Expedido  10 04 06 - - - 10 04 06 
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Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 66 103 84 30.370,60 48.428,30 39.390,45 

Outros 61 36 48 - - - 
Total Expedido  127 139 132 30.370,60 48.428,30 39.390,45 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar 84 52 68 6.631,57 25.653,00 16.142,28 

Total Expedido  84 52 68 6.631,57 25.663,00 16.142,28 

Topografia 
Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação Unifamiliar 
2011 - 76 
2012 - 146 
2013 - 112 

Levantamento para Carta de Habite-se 2013 25.974 55 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito Residencial Unifamiliar 97 44.322 58 8575 6 739 161 53.636 

Misto Residencial/Comercial         
Outros 15 300.000 - - - - - 300.000 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  Localização  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 Park Way Qd.14  
Feiras Livres 01 01 01 18 18 18 - 

 
Especificações  2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras 01 00 00 
Fiscalização de Feiras 18 12 12 
Documentação Expedida Processos Protocolados 36 40 42 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas 8.000 30.000 58.000 
Vistorias realizadas 200 6 6 
Associações 05 05 07 
Cooperativas 02 02 02 
Visitas e reuniões 12 12 18 
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal) 20 32 26 

3.  Informações complementares 

Durante o exercício 2013 se buscou a ampliação da relação com as diversas Secretarias de 
Estado estabelecendo um maior fluxo de informações das parcerias estratégicas e pontuais e o 
fortalecimento da cooperação estratégicas com os órgãos parceiros que demandam um maior número de 
ações, esta estratégia mostrou-se eficaz pois ampliamos o atendimento de demandas feitas pela 
comunidade. As parcerias institucionais que já haviam sido realizadas com os Órgãos do GDF, sociedade 
civil e instituições privadas e do terceiro setor foram mantidas, realizamos diversas parcerias que vem se 
somando desde 2011, as principais que podemos destacar são: Fazenda Água limpa (UnB), Secretaria de 
Planejamento, IBRAM, GASOL, Associação Nipo Brasileira, Associação de Produtores Rurais de Vargem 
Bonita, SES, SEDF, NOVACAP, Administrações Regionais vizinhas, DER, Ong Rodas da Paz, Conta 
Passos Clube de Corrida, Associações Comunitárias, EMATER, DER, Polícia Militar, Secretária de 
Esportes, Secretaria de ação social, Secretária de promoção da igualdade racial.  

Em 2013 ampliamos o processo de participação social inclusive com a participação das 
associações comunitárias, elencando as prioridades de execução orçamentária. Realizamos as reuniões da 
Conferência das cidades, comitê de transporte e estivemos em diálogo constante com a comunidade 
através do Programa Amo e Cuido que já visitou diversas quadras do Park Way, apresentando as ações 
realizadas pela administração diretamente para a comunidade recebendo as demandas e dando resposta 
as solicitações feitas pelos moradores. 
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Toda semana a administração regional enviou por e-mail, dois ou mais boletins informativos 
aos moradores cadastrados sobre o andamento das ações, e as atividades pertinentes à comunidade do 
Park Way, ainda no mês de dezembro de 2013 os recursos para o boletim impresso foram liberados e 
houve uma tiragem de dez mil exemplares. 

Muitos avanços foram realizados, podemos citar: o acompanhamento das respostas dos 
parceiros sobre as demandas encaminhadas, procedimento de respostas aos moradores sobre as ações 
desenvolvidas, controle sobre requerimentos e passamos a ter maior governança sobre as ações do GDF. 
As demandas dos moradores são registradas na ouvidoria e são respondidas em no máximo sete dias, 
outra iniciativa para o atendimento desta meta foi a criação da ouvidoria itinerante, também recebemos as 
solicitações no programa amo e cuido e através de solicitações feitas por requerimento nos setores de 
atendimento ao cidadão. 

A conservação urbana é feita de forma majoritária pela NOVACAP, entretanto a Administração 
Regional tem atuado em ações específicas com o intuito de ampliar o atendimento a comunidade, hoje 
contamos com um contrato com a FUNAP, em que é realizado um trabalho de ressocialização dos 
sentenciados pela justiça, esse trabalho que possibilita o atendimento ágil de demandas que requerem 
menor complexidade por ação própria da Administração Regional do Park Way.  

O pedido de criação do parque ecológico da quadra 14 foi indeferido pelo IBRAM, o que fez 
com que remodelássemos o parque ecológico para centro de convivência socioambiental da APA Gama 
Cabeça de Veado, já está implantada a etapa 1, que consiste em ciclovia e iluminação da área, e  já está 
licitado a segunda etapa em que serão realizadas as obras de pavimentação do estacionamento e de 
urbanização da área de convivência estando completamente concluído e entregue a comunidade no 
primeiro semestre de 2014. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No ano de 2013, a Administração Regional do Park Way, além dos serviços de infraestrutura, 
trabalhou em setores como: cultura, esporte, saúde, segurança e assistência social. Administração Regional 
do Park Way empenhou-se em estimular a preservação e proteção ambiental e o equilíbrio ecológico da 
RA-XXIV, no intuito de manter o cenário bucólico do local, característica essa que a comunidade local visa 
conservar. 

As iniciativas da Administração Regional buscaram a harmonização das políticas urbanas e 
ambientais, adequando-as ao interesse social, visando à promoção do desenvolvimento sustentável. Obras 
como a construção de 42 Km de ciclovias integradas ao sistema BRT dão uma nova condição de mobilidade 
a cidade, o que proporcionará a comunidade uma maior qualidade de vida, e novas possibilidades urbanas. 

A aquisição de massa asfáltica pela Administração Regional possibilitou a manutenção das 
vias, mesmo que muitas necessitem de obras de restauração mais complexas, o que deve ser realizado 
com as ações do programa asfalto novo na região. 

Na área social, ressaltamos os vários avanços. Ações de apoio à comunidade da Colônia 
Agrícola Vargem Bonita área integrante da região Administrativa do Park Way, promovidas pela gerencias 
de saúde e segurança que diariamente auxilia o programa saúde da família, na área de assistência social 
foram realizadas palestras sobre a lei Maria da Penha e ofertado cursos para a promoção social e a 
instalação do campo de grama sintética com vestiário, que será a base para o projeto viva pelo esporte não 
morra pelas drogas, são exemplos da presença do poder público na localidade 

Na área de infraestrutura destacamos a implantação do expresso BRT o novo sistema de 
transporte em curso pelo GDF, que beneficiará a cidade com dois viadutos de ligação entre os trechos 2 e 3 
do Park Way, a construção de 12.551m² de calçadas em várias quadras e da ciclovia que hoje com as 
novas obras em curso atendem aos três trechos da cidade e consolidam o compromisso da Administração 
Regional com a melhoria da condição da locomoção e segurança viária na região.  A construção do espaço 
socioambiental da APA Gama Cabeça do Veado, estrutura que servirá como ponto de encontro da 
comunidade proporcionará a comunidade um espaço de lazer e encontro entre as pessoas, onde hoje 
existe uma feira denominada “Feira de talentos” que com a urbanização proposta para o local será garantido 
muito mais conforto as pessoas que expõe e frequentam a localidade. 

Ao término do exercício 2013, vale ressaltar, as atividades desenvolvidas pela Administração 
em parceria com a NOVACAP, Coordenadoria das Cidades, Secretaria de Obras, Secretaria de 
Transportes, Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento, DFtrans, Fazenda Água Limpa - UNB e 
outros, junto a esses parceiros foram  implantadas obras no sistema viário (Aplicação de impermeabilizador 
de solo, encascalhamento, patrolamento, quebra-molas), serviços de recuperação e manutenção (Operação 
Tapa buraco e Força Tarefa- roçagem, poda de árvores, recapeamento asfáltico, reposição de meios-fios, 
retirada de faixas, implantação de calçadas e ciclovias, gramados e arborização, implantação de placas de 
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conscientização ambiental, abrigos para passageiros, serviços de terraplanagem, rede de infraestrutura, 
iluminação pública, rede de águas pluviais). 

Sendo assim, ressalta-se que algumas atividades devem ter seus ciclos de desenvolvimento e 
debate aprofundados no próximo ano, tais como: estudo de complementação urbanística da região 
Administrativa do Park Way em curso na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação; implantação 
de linhas de transporte público; sistema de captação de águas pluviais; criação da Companhia de incêndio 
florestal; criação da sede da Administração do Park Way; instalação do sistema de monitoramento de 
segurança digital e a regularização fundiária das chácaras das áreas rurais da RA XXIV e da Colônia 
Agrícola Vargem Bonita. 
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3.26. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E 
ABASTECIMENTO – RA XXV – UO: 09.127 

A Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, criada pela 
Lei nº. 3.315 de 27 de janeiro de 2004, vinculada a Casa Civil de acordo com art. 2º, § 3º do decreto nº 
33.583, de 16/03/2012, têm por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua 
Região Administrativa XXV (SCIA), assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse 
público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização 
específica e da execução direta das atividades dela decorrente. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) - - 03 - 03 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 11 - 54 - 65 
Requisitados Órgãos do GDF 01 - 04 - 05 

Outros 
Estagiários - - - 01 01 
Terceirizados (FUNAP) - - - 12 12 

Total Geral  12 - 61 13 86 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  
 

1. Realizações  

PROGRAMA de GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização  de Sistema  de Informação  25.000 0 0 0 
2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas  de Tecnologia  da 
Informação 25.000 0 0 0 
3903 - Reforma  de Prédios e Próprios  150.000 147.702 147.701 147.701 
9735 - Reforma de Prédios e Próprios - Administração Regional- Setor 
Compl. de Ind. E Abastecimento 150.000 147.702 147.701 147.701 
8502 - Administração  de Pessoal  3.099.952 3.028.008 3.027.436 3.027.356 
8828 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Setor 
Compl. de Ind. E Abastecimento 3.099.952 3.028.008 3.027.436 3.027.356 
8504 - Concessão  de Benefícios a Servidores  400.000 334.739 333.740 333.740 
9646 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- 
Setor Compl. de Ind. e Abastecimento 400.000 334.739 333.740 333.740 
8517 - Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  141.416 187.030 187.029 139.703 
9727 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração 
Regional- Setor Compl. de Ind. E Abastecimento 141.416 187.030 187.029 139.703 

Total do Programa  3.841.368 3.697.479 3.695.906 3.648.500 
 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3440 - Reforma de Quadras de esportes  150.000 0 0 0 

3678 - Realização de eventos  261.000 0 0 0 

Total do Programa  411.000 0 0 0 

 
PROGRAMA: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução  de Obras  de Urbanização  2.957.000 2.131.376 2.131.375 1.718.498 
5604 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Infraestrutura Urbana na Cidade Estrutural- Setor Compl. de Ind. e 
Abastecimento 600.000 600.000 600.000 559.595 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
9676 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Setor Compl. de Ind. E Abastecimento 990.000 1.531.376 1.531.375 1.158.903 
8508 - Manutenção  de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  70.000 119.337 119.337 118.434 
9158 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- 
Administração Regional- Setor Compl. de Ind. e Abastecimento 70.000 119.337 119.337 118.434 

Total do Programa  3.027.000 2.250.713 2.250.712 1.836.932 

Durante o exercício de 2013 foram realizadas pela Administração Regional do Setor 
Complementar de Indústria e Abastecimento as seguintes obras: 

� Execução de ramais e bocas de lobo no SCIA; 
� Execução de blocos intertravados Setor Oeste e no Setor Norte; 
� Implantação de Meios Fios no Setor Oeste; 
� Execução de Pavimentação Asfáltica no Setor Leste; 
� Reforma de Quadra de Areia - Praça Setor Oeste; 
� Implantação de rede lógica e cabeamento estruturado na Sede da Administração Regional; 
� Recuperação de Bloco Intertravado – Setor Norte; 
� Execução de calçadas e acessibilidade na Via Estrutural – W5; 
� Construção de Bicicletários no Setor Especial e na Fábrica Social; 
� Cobertura de Quadra poliesportiva – Setor Leste; 
� Construção de alambrados nos playgrounds; 
� Construção do Galpão dos Catadores; 
� Reforma do Centro de Múltiplas Funções; 
� Construção do Centro Cultural da Juventude; 
� Construção do Centro de Convivência do Idoso. 
Além das obras acima descritas, foram realizadas aquisições de materiais de construção para a 

manutenção da Cidade, como meios – fios, tampas de boca – lobo, tampas de poço de visita, areia, cal, 
cimento, asfalto usinado a quente entre outros materiais utilizados para a manutenção as áreas urbanizadas 
e ajardinadas. 

 

PROGRAMA: 

6209 - ENERGIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1836 - Ampliação dos Pontos  de Iluminação Pública  200.000 0 0 0 
Total do Programa  200.000 0 0 0 

 

PROGRAMA: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização  de Eventos  60.000 54.271 54.271 52.670 
2758 - Realização de Eventos – Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Setor Compl. de Ind. e Abastecimento 30.000 54.271 54.271 52.670 

Total do Programa  60.000 54.271 54.271 52.670 

 
Foram realizadas no mês de janeiro as comemorações do aniversário da Cidade Estrutural. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E da CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  100.000 99.267 99.267 90.541 
8455 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Setor Compl. de 
Ind. e Abastecimento 100.000 99.267 99.267 90.541 

Total do Programa  100.000 99.267 99.267 90.541 
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Durante o exercício de 2013 a RA contou com a colaboração de 17 sentenciados em regime 
aberto e semiaberto na manutenção e organização da Cidade Estrutural. Foram realizadas roçagens com as 
costais adquiridas pela Administração Regional, limpeza dos espaços públicos, colocação e meios – fios, de 
tampas de boca lobo e diversas ações de tapa – buraco. Os sentenciados além de colaborarem com a 
Administração pública estão em um projeto de ressocialização eficiente e importantíssimo para o Estado. 

 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 1.260 2.460 3196 

Confecção de quebra molas Unid. 05 32 57 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 73 101 137 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 16 48 61 

Recuperação de calçadas m² - - 188 

Reforma de equipamentos públicos Unid. 01 03 14 

Capina, varrição e rastelagem m² 6.300 9.000 10.862 

Remoção de entulhos m³ 5.288 8.300 11.960 

Reposição de meios-fios Unid. - 402 580 

Serviços de terraplanagem m² 43.000 112.000 84.320 

Roçagem manual m² 38.000 45.000 53.000 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 
Trabalho com Grupos Idosos - 04 06 

Outras Atividades de 
desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes - 12 2.060 
Entrega de cestas básicas - 112 1.743 
Reuniões com outros órgãos - - 07 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema - 11 04 - 506 620 
Teatro - 18 04 - 400 860 
Música -  01 - - - 
Dança - 08 02 - 120 360 
Artes Plásticas - 02 - - 30 - 
Eventos culturais - 10 07 - 10.000 12.300 
Outros eventos (Catadores) - - 08 - - 5.200 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 31 08 12 2.400 4.800 6.000 

Eventos esportivos 11 04 08 1200 2.640 2.900 

Outros  02 01  60 90 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

 Alvará de Funcionamento 
Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial  02 48 23 60 71 64 62 119 87 

Outros (Eventual) - - - - 04 03 - 04 06 

Total Expedido 02 48 23 60 75 67 62 123 93 
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Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar - - 11 - - 10.937 
Comercial 20 20 24 20.454 18.727 19.629 

Total Expedido  20 20 35 20.454 18.7274 30.566 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Comercial - 15 26 - 16.847 28.351 

Total Expedido  - 15 26 - 16.847 28.351 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção Outras (Quiosque) 2013 960 16 
Cota de Soleira Levantamento de  definição 2013 - 12 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2011 - 11 
2012 - 28 
2013 25.336 12 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 
Comercial 13 9.418 11 6.180 1 78.5 25 15.678 

Institucional 01 3.018     01 3.018 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes 

Localização 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Livres - - - 440 539 539 Praça Central 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras 440 539 539 

Fiscalização de Feiras 11 53 53 

 
3.  Informações complementares 

A Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento conseguiu 
realizar 96,48% do orçamento disponível para execução de obras de urbanização e infraestrutura e aplicou 
as regulamentações da Lei Complementar nº 123, sendo este um fator importantíssimo para o Governo do 
Distrito Federal. As obras licitadas foram pontuais e de grande relevância para a comunidade da Cidade 
Estrutural. As ações realizadas pela Diretoria Social enalteceram a presença do Estado na vida da 
comunidade, levando atividades para crianças, melhor idade, trabalhadores do SLU, jovens, adolescentes, 
população essa, que necessita de alternativas saudáveis para as complicações do dia a dia da cidade com 
o IDH mais baixo do Distrito Federal. Destaca-se que a feira livre da cidade é acompanhada todo domingo 
por técnicos da Administração Regional. 

A Diretoria de Obras da RA XXV, junto com a NOVACAP, está elaborando plano de 
revitalização para a Cidade do Automóvel e para Construção da Feira Permanente.  

 
4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

As conquistas realizadas no exercício de 2013 foram perceptíveis, porém, se os recursos 
orçamentários fossem liberados antecipadamente, outras obras importantes teriam sido realizadas, haja 
visto o corpo técnico da Administração ter terminado o ano com outros projetos prontos para serem 
executados. As grandes obras não foram realizadas, e a Comunidade aguarda essas obras impactantes e 
de mudanças fundamentais para a Cidade, como a Construção do 15º Batalhão da Polícia Militar, Unidade 
de Pronto Atendimento, delegacia de Polícia Militar, Creches, Escolas Públicas entre outros. Para 2014 
pretende-se que esta Administração Regional consiga realizar mais conquistas para a Cidade. 
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3.27. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II – RA XXVI – UO: 09.128 
No início de 1990 foi criado o Núcleo Habitacional Sobradinho II como parte integrante da 

Região Administrativa V – Sobradinho, como consequência do Programa de Assentamento de População 
de Baixa Renda, que tinha como objetivo transferir as famílias que residiam em um mesmo lote e também 
fixar os moradores das invasões do Ribeirão Sobradinho e Lixão. 

O Decreto nº 13.362 de 7 de agosto de 1991, publicado no DODF de 12/8/1991, declarou ser 
de utilidade pública, as glebas de terras de particulares, e direitos de arrendamentos de chacareiros das 
fazendas Sobradinho e Paranoazinho, para ser desapropriado e para dar continuidade ao programa de 
assentamento da população de menor poder aquisitivo. 

A Administração Regional de Sobradinho II, criada pela Lei nº 3.314 de 27/01/2004, é um órgão 
da administração direta regionalizada, vinculada à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal para fins 
de controle e supervisão. Embora não tenha sido aprovado o regimento interno até a presente data, a 
mesma, por analogia às demais Administrações Regionais, tem atuado representando o Governo do Distrito 
Federal por meio do planejamento, supervisão, coordenação, fiscalização específica e execução direta de 
atividades delas decorrentes. 

Em 2013, a população urbana de Sobradinho II foi estimada em 97.983 habitantes, conforme 
PDAD-2013. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 01 03 - - 04 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) - - - 71 71 
Requisitados Órgãos do GDF - - 07 - 07 
Outros Estagiários - - - 02 02 

Total Geral  01 03 07 73 84 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1471 - Modernização de Sistema de Informação  13.61 6 23.173 23.172 15.282 
2550 - Modernização de Sistema de Informação-Administração 
Regional- Sobradinho II 13.616 23.173 23.172 15.282 
2557 - Gestão Da Informação e dos Sistemas de Tecno logia da 
Informação  15.273 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  200.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  3.577.132 3.040.310 3.038.816 3.038.816 
8831 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Sobradinho 
II 3.577.132 3.040.310 3.038.816 3.038.816 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  450.00 0 450.000 385.872 385.872 
9648 - Concessão de Benefícios a Servidores - Administração 
Regional- Sobradinho II 450.000 450.000 385.872 385.872 
8517 - Manutenção de Serviços administrativos Gerai s  687.427 296.731 264.382 239.844 
9729 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -Administração 
Regional- Sobradinho II 687.427 296.733 264.382 239.844 

Total do Programa 4.943.448  3.810.216 3.712.243 3.679.815 

Consta da execução mediante pessoa jurídica, de despesas de caráter continuado, tais como: 
fornecimento de água, luz e demais ações dessa natureza. 

Os gastos com material de consumo, tais como: café açúcar, material de informática e outros 
similares corresponderam a aproximadamente 7% do total dos recursos utilizados para a custeio da 
máquina pública. 

No tocante ao material permanente, foram adquiridos: compressor de ar, gerador de energia, 
motor bomba, compactador, ventiladores, projetor multimídia, impressoras, nobreak, com o objetivo de 
manter o bom andamento da máquina pública. 
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Acerca da Gestão da Informação e dos sistemas de tecnologia da informação, não foi 
apresentado projeto para desenvolvimento da ação, tendo sua dotação orçamentária cancelada, conforme 
Decreto nº 34.777, de 31/10/2013, publicado no DODF nº 200, de 26/9/2013. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
1745 - Construção de Quadras de Esportes  600.000  0 0 0 
3678 - Realização de Eventos  90.000 96.541 96.541 44.367 
2657 - Realização de Eventos- Culturais - Administração Regional- 
Sobradinho II 20.000 18.031 18.031 15.857 

2759 - Realização de Eventos- Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Sobradinho II 50.000 28.510 28.510 28.510 

5917 – (EPE) Realização de Eventos-Apoio A Realização do 
Campeonato de Jiu-Jitsu Em Sobradinho II 0 50.000 50.000 0 
4090 - Apoio a Eventos  200.000 14.712 14.626 0 
5138 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Atividades Esportivas da RA 
Sobradinho II- Sobradinho II 200.000 14.712 14.626 0 

Total do Programa 890.000  111.253 111.167 44.367 
 
A construção de campo de futebol de grama sintética, não foi possível a realização da ação, 

uma vez que a dotação foi cancelada de conformidade com a Lei nº 5.186, de 25/9/2013, publicada no 
DODF nº 200, de 26/9/2013. 

No tocante à realização de eventos esportivos foram adquiridos materiais como: bolas de vôlei, 
de futsal, redes, premiações para apoio ao Campeonato de Futebol Amador de Sobradinho II, eventos 
esportivos da Paróquia São José e o 1º Sabadão de Laser e Cultura de Sobradinho II. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3247 - Reforma de Feiras  350.000 0 0 0 
Total do Programa  350.000 0 0 0 

 
Não houve realização neste Programa Temático. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
1110 - Execução de Obras de Urbanização  2.691.000  772.154 772.079 402.817 
5143 - (EP) Execução de Obras de Urbanização - Implantar Ponto de 
Encontro Comunitário na RA de Sobradinho II- Sobradinho II 300.000 139.941 139.941 0 

5764 - (EP)Execução de Obras de Urbanização -Executar Obras de 
Urbanização e Infraestrutura em Sobradinho II- Sobradinho II 1.600.000 427.333 427.333 286.493 

9677 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Sobradinho II 640.000 204.880 204.805 116.324 

1950 - Construção de Praças Públicas e Parques  300 .000 112.636 112.636 0 
5364 - (EP) Construção de Praças Públicas e Parques - Construir 
Praça Pública na RA de Sobradinho II- Sobradinho II 300.000 112.636 112.635 0 

8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinada s  250.000 24.897 24.897 21.063 
5268 - (EP)Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  -
Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na RA de Sobradinho 
II-  200.000 24.897 24.897 21.063 

Total do Programa 3.241.000  909.687 909.611 423.880 
 

No tocante às obras de infraestrutura, foram realizadas as seguintes ações:  
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− Recuperação e implantação de calçadas na área externa do cemitério de Sobradinho II; 
− Implantação de meios-fios em diversas localidades da Região Administrativa, assim como 

estacionamentos públicos na Av. Central conjuntos 3 e 4; 
− Implantação de parques infantis na AR 15 e na Vila Rabelo em Sobradinho II, como opção 

de lazer para a comunidade local, assim como a utilização de equipamento público; 
− Implantação de PECs nas ARs 6, 9 e 14 em Sobradinho II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 - ENERGIA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública  300.000 0 0 0 

Total do Programa  300.000 0 0 0 

Não houve realizações neste Programa Temático 

 

PECs nas ARs 6, 9 e 14 em Sobradinho II  

  

Parque Infantil da AR 15 

 

Parque Infantil da Vila Rabelo 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação  Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 
2094 - Promoção de Assistência Social Comunitária  20.000 0 0 0 

Total do Programa  20.000 0 0 0 

Não houve realizações neste Programa Temático 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização d e Eventos  250.000 248.924 248.923 248.923 
5763 - (EP)Realização de Eventos-Promoção de Eventos Aniversários 
da RA Sobradinho II- Sobradinho II 250.000 248.924 248.923 248.923 
4090 - Apoio a  Eventos  200.000 87.358 87.357 69.927 
5384 - (EP)Apoio a Eventos-Apoiar Eventos Culturais na RA de 
Sobradinho II- Sobradinho II 200.000 87.358 87.357 69.927 

Total do Programa  450.000 336.282 336.280 318.850 
 

Eventos Realizados  Data Público Presente  
24º Aniversário de Sobradinho II Dias 05, 10, 12 e 13 de outubro 5.000 pessoas 
Apoio ao evento “Via Sacra” 24, 29 e 31 de março 2.500 pessoas 
Barraquinhas de São José 10, 11 e 12 de maio 1.200 pessoas 
Formatura Comunitária - 400 pessoas 
1º Sabadão de Laser e Cultura - 1.500 pessoas 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 107.553 181.282,50 55.780,71 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 18 22 42 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 10 21 64 
Recuperação de calçadas m² 3,00 8,00 1.490 
Capina, varrição e rastelagem m² 60.000 60.070 - 
Remoção de entulhos m³ 35.627,76 1.611.350 12.454 
Reposição de meios-fios Unid. 2.200 - 205 
Serviços de terraplanagem m² 237.997,80 52.093 53.000 
Roçagem manual m² - 50.050 - 
Serviços de roçagem mecânica m² - 115.035 - 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica 04 10 01 
Habitação, CEB, CAESB - 03 10 
CDS/ Na hora - 01 - 
SINE/ APEC/ CRAS 14 13 9 
Outros(Escolas, creches, etc) - 06 08 

Atividades de 
Desenvolvimento Social Visitas a entidades assistenciais - 01 - 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Teatro 07 06 - 1.730 1.400 - 
Música 48 40 39 75.600 40.266 47.000 
Dança 10 - - 9.900 - - 
Artes Plásticas 05 06 08 472 900 1.740 
Literatura 07 - - 1.450 - - 
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Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 07 01 - 95.150 350 - 
Eventos esportivos 24 08 - 8.600 400 - 
Outros 14 - - 1.192 1.300 - 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará de Funcionamento  

Setor  Provisório  Definitivo  Total  
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial  - - 16 - - - - - 16 
Outros (Eventual) 06 01 05 - - - - 01 05 

Total Expedido  06 01 21 - - - - 01 21 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 43 37 56 7.385,19 5.788,34 8.457,55 
Habitação Coletiva 01 01 - 195,52 195,52 - 
Comercial 07 02 - - 624,00 - 
Institucional - - 02 - - 2.653,72 

Total Expedido  51 40 58 10.739,53 57.559,45 11.111,27 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área ( m²)  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar 25 19 42 3.218,70 2.622,51 4.739,01 
Comercial 02 01 - 1.524,00 595,39 - 

Total Expedido  27 20 42 4742,70 3.217,90 4.739,01 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Demarcação para Alvará de Construção 
 

Habitação unifamiliar 2013 03 9.672,46 

Outras 
2011 115,00 01 
2013 4.151,40 01 

Cota de Soleira 
 Levantamento de Definições 

2011 4.266,00 50 
2012 2.322,00 16 
2013 9.672,46 03 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 
Residencial/Unifamiliar 35 4.701,39 02 155,91 - - 37 4.857,30 
Institucional 08 4.406,56 - - - - 08 4.406,56 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Feiras Permanentes 223 223 - 223 223 223 26 

 
A Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI não possui em sua estrutura 

organizacional o posto representante da Junta Regional do Serviço Militar, sendo essa atribuição absorvida 
pela Região Administrativa V – Sobradinho/DF. 

3.  Informações complementares 

A Região Administrativa de Sobradinho II possui uma população urbana aproximada de 97.983 
habitantes, o que representa 7,9% do total populacional do Distrito Federal, com renda familiar estimada em 
2 e 10 SM e per capita de 2,5 salários mínimos, conforme PDAD 2013. 

Conforme dados constatados em anos anteriores, um dos pontos mais abordados e 
questionados pela comunidade foi o acúmulo de lixo e entulho em áreas não urbanizadas e, ainda, de obras 
necessárias para urbanização de áreas que ainda não tiveram a infraestrutura adequada. 
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Nesse sentido, a população de Sobradinho II reivindicou serviços como retirada de entulhos, 
poda de árvores, construção de quebras molas, tapa-buracos, instalação de container, plantio de árvores e 
recuperação de estradas sem pavimento. Ademais, outros fatores relevantes foram estudados em conjunto 
com a comunidade para atingir seus objetivos, tais como: cultura, lazer, educação, esporte, segurança, 
saneamento básico, meio ambiente, dentre outros. 

A Execução de eventos obteve destaque no exercício de 2013, uma vez que os recursos 
oriundos de Emenda Parlamentar foram alocados no orçamento com finalidade específica, portanto sendo 
possível sua execução apenas para tal finalidade. Dessa forma, a Administração executou essas ações na 
contratação de estruturas e artistas para realização dos eventos. 

Obtiveram destaques também, o recapeamento da DF-420 e a construção da passagem Chão 
de Flores em Sobradinho II. 

 
Tipo de Obra  Obra  Ano de 

Conclusão  
Tamanho da 

Obra 
Edificação Reforma das instalações da Feira Permanente de Sobradinho II 2013 700 m² 

Urbanização 
Extensão da rede elétrica de alta e baixa tensão e instalação de 
transformador, com instalação e retirada de postes na AR 13, Setor 
Administrativo. 

 
 2013 

- 

Urbanização Implantação de iluminação Pública na Vila Rosada em Sobradinho II. 2013 - 
Urbanização Revitalização da Praça localizada na AR 05 conj. 8 em Sobradinho II. 2013 - 

Esporte 
Implantação de PECs, nas Quadras: AR 01, AR 15 e Entrada do 
Condomínio Verde Vale em Sobradinho II. 2013 03  

Urbanização Revitalização da Praça localizada na AR 5 conj. 11 em Sobradinho II. 2014 01 
Urbanização Extensão de rede elétrica na Vila Rosada em Sobradinho II. 2014 58 m 

Esporte 
Implantação de PECs, nas quadras AR 06, AR 9 e AR 14 em Sobradinho 
II. 2014 03  

Urbanização Implantação de estacionamentos, passeios e gramas na Av. Central 
conjuntos 3 e 4 em Sobradinho II. 

2014 - 

Lazer 
Implantação de  parques infantis, sendo 01  na AR 15 e 01  na Vila Rabelo 
em Sobradinho II. 2014 02 

Urbanização Implantação de meios-fios em diversas localidades de Sobradinho II 2014 - 

Urbanização Implantação de calçadas na área externa do Cemitério de Sobradinho II e 
revitalização do campinho de areia existente na área. 2014 - 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Há outras demandas de urbanização a serem estudadas e executadas no exercício de 2014. O 
Orçamento previsto para o exercício não será suficiente para a demanda atual, acarretando em 
necessidade de suplementações futuras. 

Outras obras prioritárias, tais como a implantação de pavimentação asfáltica no Setor 
Habitacional Buritizinho, instalação de rede de drenagem no referido Setor, de estacionamentos, de 
construção de rampas para a melhor acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, 
construção de quadras de vôlei de areia, instalação de ciclovia e PECs em diversas localidades de 
Sobradinho II. 

Diversas ações relacionadas à ampliação de iluminação pública estão previstas para execução 
em 2014. 

Diante do exposto e ainda no intuito de atender as demandas apresentadas em conjunto com a 
comunidade, espera-se a parceria com outros Órgãos integrantes do Governo do Distrito Federal para 
realização de outras obras e serviços prioritários para atender ainda melhor a comunidade de Sobradinho II. 
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3.28. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO – R A XXVII – UO: 09.129 
A Administração Regional do Jardim Botânico, órgão integrante da estrutura básica da 

Administração Direta regionalizada, coordenada e supervisionada pela Casa Civil, nos termos do artigo 1º, 
da Lei nº 3.435, de 31/08/2004, compete, por analogia com o Regimento de órgãos análogos, já que a 
Unidade aguarda a publicação do seu Regimento próprio, representar o Governo do Distrito Federal no 
âmbito da respectiva Região Administrativa, bem como coordenar e executar atividades e serviços de 
interesse público em sua Jurisdição. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 02 08 - - 10 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 52 - - - 52 
Requisitados Órgãos do GDF 03 01 - - 04 

Total Geral  57 09 - - 66 
 

1. Realizações  

 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

8502 - Administração de Pessoal  3.148.487 3.307.155 3.296.245 3.296.245 
8798 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Jardim 
Botânico 3.148.487 3.307.155 3.296.245 3.296.245 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  396.852 396.852 339.653 339.653 
9649 - Concessão de Benefícios a Servidores - Administração Regional 
- Jardim Botânico 396.852 396.852 339.653 339.653 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  291.400 275.111 273.819 239.018 
9730 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional - Jardim Botânico 291.400 275.111 273.819 239.018 

Total do Programa  3.836.739 3.979.118 3.909.717 3.874.916 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  30.000 7.739 7.739 7.739 
2762 - Realização de Eventos-Esportivos: Administração Regional- 
Jardim Botânico 30.000 7.739 7.739 7.739 

Total do Programa  30.000 7.739 7.739 7.739 

 
Aquisição de Medalhas e troféus para premiação para atender ao 1º Torneio de Futebol Society 

do Jardim Botânico. Aquisição de material de consumo (bolas para campo society). 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenh ado Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  1.150.000 274.233 274.232 138.363 
5466 - (EP)Execução de Obras de Urbanização-Implementação de 
Obras No Jardim Botânico- Jardim Botânico 500.000 124.773 124.773 72.729 
9679 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Jardim Botânico 650.000 149.460 149.459 65.634 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  66.111 66.111 0 0 

Total do Programa  1.216.111 274.233 274.232 138.363 
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As realizações concentraram-se na execução de Obras de Urbanização, como a construção de 
calçadas no âmbito da região administrativa.  
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  90.000 9.673 9.672 9.672 
2760 - Realização de Eventos - Aniversário da Cidade- Jardim Botânico 50.000 1.873 1.872 1.872 
2761 - Realização de Eventos-Culturais: Administração Regional- 
Jardim Botânico 40.000 7.800 7.800 7.800 

Total do Programa  90.000 9.673 9.672 9.672 

 
As principais realizações foram: 
− Aniversário da cidade; 
− Ligação de um ponto de energia provisória para atender a unida de móvel de saúde da 

mulher que se realizou no período de 23 a 27/09/2013; 
− Concurso da Miss Jardim Botânico. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  10.000 0 0 0 
Total do Programa  10.000 0 0 0 

 

Não houve execução neste programa. 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade  

2011 2012 2013 
Operação tapa-buraco  m³ 150.140 230.320 - 
Confecção de quebra molas Unid. - 4 - 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. 6 8 - 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. - 3 2 
Recuperação de calçadas m² - - 220 
Capina, varrição e rastelagem m² - - 2.450 
Remoção de entulhos m³ 4.654 46.969 30.935 
Serviços de terraplanagem m² 62.000 3.372 - 
Roçagem manual m² 6.500 5.859 - 
Serviços de roçagem mecânica m² 15.264 38.106 2.735 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamento 
Área Médica - - 2 
SINE/ APEC/ CRAS 2 3  

Trabalho com Grupos Idosos - - 1 
Outras Atividades de Desenvolvimento Social Outros - 7 - 

 
Ações Culturais  

Educação e Cultura 
Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Eventos culturais - 1 1 - 250 - 
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Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Eventos esportivos - - 1 - - 160 

 
Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará de Funcionamento  

Setor  Provisório  Definitivo  Total  
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial  - - - - - 8 - - - 
Outros (Eventual) 1 4 - - - 3 1 4 3 

Total Expedido  1 4 - - - 11 1 4 11 

 
Obs.: No corrente exercício foi publicada a Ordem de Serviço nº 12, de 27 de junho de 2013. 

DODF Nº 136 de 03/07/2013, na qual o Administrador Regional da RAXXVII anula as licenças de 
funcionamento de vários estabelecimentos, no âmbito da região administrativa, correspondendo ao período 
de expedição do ano de 2010 a 2013.   

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade  Área (m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial unifamiliar 151 157 132 48.035 61.731 46.964 

Total Expedido  151 157 132 48.075 61.730 46.964 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade  Área (m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Residencial Unifamiliar 22 36 52 7.338 11.777 17.262 

Total Expedido  22 36 52 7.338 11.777 17.262 

Topografia 
Especificação  Ano  Área/m 2 Quantidade  

Cota de Soleira 
 Levantamento de Definições 

2012 178.400 223 
2013 114.400 143 

Levantamento para Carta de Habite-se 
2012 38.400 48 
2013 47.200 59 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos  

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 
Residencial Unifamiliar 134 48.420 13 4.718 - - 147 53.138 

Institucional  01 68 - - - - - - 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  

Localização 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Livres - 1 1  40 40 RA XXVII - Jardim Botânico 

 
Especificações  2011 2012 2013 

Fiscalização de Feiras - 1 - 
Documentação Expedida Processos Protocolados - - 1 

3. Informações complementares 

No exercício de 2013 não foram executadas ações relevantes que se enquadrem nos 
programas e itens anteriores.  

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Inicialmente destaca-se que a dotação anual para atender as despesas com a Manutenção das 
suas atividades, Investimentos e Programas Sociais foi de R$ 1.657.511,00 (um milhão, seiscentos e 
cinquenta e sete mil e quinhentos e onze reais) correspondendo, aproximadamente, 31% (trinta e um 
por cento)  do credito disponível aprovado na Lei Orçamentaria Anual nº 5.011 para o exercício de 2013.  
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Desse valor 34% foi executado, e a diferença cancelada para atender suplementação com despesa de 
pessoal de outras unidades do Governo do Distrito Federal. 

As dificuldades encontradas pela unidade como um todo se concentra em sua maior parte 
diante de um orçamento pequeno que impede atender as demandas apresentadas pela comunidade.  

Grande parte das áreas ocupadas, no âmbito da Região Administrativa do Jardim Botânico – 
RAXXVII, ou seja, aproximadamente 70% (setenta por cento)  não estão regularizadas, ou estão em fase 
de regularização corroborando, assim, para uma atuação menos enérgica da unidade no que se refere a 
investimentos de infraestruturas nos espaços públicos, como construção de estacionamento na Avenida 
Comercial entre outros.  Hoje a área ocupada compreende 23 (vinte e três condomínios).   

Embora as Administrações Regionais tenham sido criadas para descentralizar algumas 
atividades do governo de forma a atuarem mais próximo da comunidade o que se tem a ressaltar é que 
muitas ações para serem realizadas dependem da atuação de Órgãos superiores aos quais essas unidades 
estão vinculadas. 

As demandas apresentadas por essa unidade como necessárias a serem realizadas em 2013 
que foram apresentadas no Relatório de Atividades de 2012 permaneceram inoperantes, e que para o 
exercício de 2014 a unidade reitera as mesmas demandas levantadas pela comunidade como exemplos:  

− Construção do estacionamento da Avenida Comercial - Condomínio San Diego; 
− Revitalização das faixas de pedestres. 
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3.29. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ – RA XXVIII – UO: 09.130 

A Administração Regional do Itapoã – RA XXVIII, criada pela Lei 3.527/2005, é órgão da 
Administração Direta do Governo do Distrito Federal subordinada a Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, 
do decreto nº 33.583, de 16/03/2012. 

Tem por competência, de acordo com o decreto nº 16.247 de 29/12/1994, representar o 
Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar 
atividades e serviços de interesse público em sua circunscrição.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 02 01 - - 03 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) - - 63 - 63 
Requisitados Órgãos do GDF 04 - - - 04 

Total Geral  06 01 63 - 70 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações 

PROGRAMA: 

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  20.000 5.648 5.647 5.647 
2513 - Modernização de Sistema de Informação- Administração 
Regional- Itapoã 20.000 5.648 5.647 5.647 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 20.000 1.958 1.958 1.958 
2600 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti- Administração 
Regional- Itapoã 20.000 1.958 1.958 1.958 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  200.000 146.689 146.688 146.688 
9737 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- 
Itapoã 200.000 146.689 146.688 146.688 
8502 - Administração de Pessoal  5.383.756 2.770.183 2.769.949 2.769.949 
8858 - Administração de Pessoal-Administração Regional-  Itapoã 5.383.756 2.770.183 2.769.949 2.769.949 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  450.000 348.160 347.944 347.944 
9651 - Concessão de Benefícios A Servidores- Administração 
Regional- Itapoã 450.000 348.160 347.944 347.944 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  420.000 111.701 111.700 90.697 
9732 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Administração Regional- Itapoã 420.000 111.701 111.700 90.697 

Total do Programa  6.493.756 3.384.339 3.383.886 3.362.883 
 

Aquisição de materiais de expediente, de consumo e de informática com reposição de peças, 
bem como, confecção de camisetas. Foram efetuados, também, pagamentos de água, telefone e energia 
elétrica dos próprios da Administração Regional. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3048 - Reforma de espaços esportivos  0 0 0 0 
4090 - Apoio A eventos  20.000 11.273 11.273 11.273 
2512 - Apoio A eventos-Esportivos - Administração Regional- Itapoã 20.000 11.273 11.273 11.273 

Total do Programa  20.000 11.273 11.273 11.273 
 

Neste programa foram realizados os seguintes eventos: torneio de artes marciais; torneio de 
karate; campeonato de futebol; rua de lazer e a caminhada com a comunidade. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO   

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  4.200.000 1.580.414 1.580.411 1.580.411 
5266 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de 
Ajardinamento na Região Administrativa do Itapoã- Itapoã 150.000 146.410 146.409 146.409 
5501 - Execução de Obras de Urbanização-Realização de Obras de 
Infraestrutura e Urbanização na Região Administrativa do Itapoã Ra 
XXVIII- Itapoã 450.000 433.904 433.903 433.903 
5602 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Infraestrutura Urbana no Itapoã- Itapoã 600.000 282.008 282.007 282.007 
9680 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Itapoã 800.000 718.092 718.091 718.091 
8508 - Manutenção  de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  28.356 0 0 0 

Total do Programa  4.228.356 1.580.414 1.580.411 1.580.411 
 

Concluído, retirada dos entulhos 730,00 m²; aterro manual de talude 49,50 m²; revestimento de 
piso da quadra poliesportiva 605,50 m²; fornecimento e instalação de alambrado 192,96 m²; recuperação de 
alambrado 200,00 m²; instalação de tela de proteção 618,00 m²; execução de passeios em concreto 125,00 
m²; fornecimento e assentamento de meios fios 90,00 m² e fornecimento e assentamentos de placas pré-
moldadas 45,00 m². 

Realizado obras de urbanização e ajardinamento em volta da cascata ao lado da DF 250; na 
via de ligação na DF 001; implantação de playgrounds; fornecimento e instalação de placas de 
endereçamento; construção de estacionamento, recuperação e limpeza e bolsão; fornecimento e instalação 
de lixeiras; instalação de container para lixo. 

Instalação da placa da obra no canteiro central; armação e montagem das ferragens dos 
pilares para a criação do muro de arrimo; finalização da terraplanagem e início do assentamento de tubos 
para drenagem e início a chumbação de pilares, calçadas e meios-fios. 

Evento apoiado, aquisição de material esportivo. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  1.140.925 1.938.850 1.936.982 1.236.850 
2763 - Realização de eventos-Aniversário da Cidade - Administração 
Regional- Itapoã 30.925 30.000 30.000 30.000 
2794 - Realização de eventos- Administração Regional - Itapoã 10.000 8.850 8.850 8.850 
5292 - Realização de eventos-Realização de eventos Culturais- 
Itapoã 1.000.000 1.000.000 998.164 900.000 
5571 - Realização de eventos-Apoio Festividades Padroeiro Itapoã - 
Itapoã 100.000 100.000 100.000 100.000 
5857 - Realização de eventos-Realização de Diversas Atividades 
Culturais- Itapoã 0 800.000 799.968 198.000 
4090 - Apoio a eventos  120.000 120.000 0 0 

Total do Programa  1.260.925 1.938.850 1.936.982 1.236.850 
 

Realizados serviços para eventos promovidos pela RA: locação de palco, de som, divulgação 
sonora, confecção de faixas, banners e informativos. 

Eventos realizados: 8º Aniversário do Itapoã, com um público de aproximadamente 30.000 
pessoas; festa do dia das crianças, que contou com cerca de 1.000 pessoas presentes; dia da padroeira da 
Cidade, com uma média de 2.000 pessoas; dia dos trabalhadores gospel, público estimado de 2.000 
pessoas, “Samba é Cultura”, obteve em média público de 3.000 pessoas e a ressaca de carnaval, que 
obteve um público de 4.000 pessoas. Para estes eventos foram contratadas diversas bandas, empresas de 
estruturas e empresa de brinquedos. 
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2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ - - 5.680 
Confecção de quebra molas Unid. - - 348 
Desobstrução de bocas de lobo Unid. - - 974 
Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. - - 1.813 
Recuperação de calçadas m² - - 3.900 
Remoção de entulhos m³ - - 12.049 
Reposição de meios-fios Unid. - - 500 
Serviços de terraplanagem m² - - 200 
Roçagem manual m² - - 5.500 
Serviço de roçagem mecânica m² - - 3.700 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica - - 83 
Habitação, CEB, CAESB - - 2.097 
CDS/ Na hora - - 146 
SINE/ APEC/ CRAS - - 11 
Outros(Escolas, creches, etc) - - 72 

Trabalho com Grupos 
Gestantes - - 250 
Idosos - - 40 

Outras Atividades de 
desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes - - 198 
Visitas a entidades assistenciais - - 12 
Reuniões com outros órgãos - - 21 
Outros  - - 01 

Ações Culturais  

Educação e Cultura 
Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Cinema - - 04 - - 600 
Teatro -  05 -  300 
Música - - 07 - - 2.000 
Dança - - 03 -  500 
Literatura - - 02 - - 100 
Eventos culturais - - 07 - - 10.000 
Outros eventos - - 04 - - 6.000 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer - - 01 - - 300 

Eventos esportivos - - 03 - - 800 
Outros - - 05 - - 250 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará  de Funcionamento  

Setor  Provisório  Definitivo  Total  
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial  - - - - - 63 - - 63 
Outros (Eventual) - - - - - 6 - - 6 

Total Expedido  - - - - - 69 - - 69 
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Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade  Nº de Boxes  Localização  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 
Feiras Permanentes - - 1 - - 220 DF-001 

 
Especificações  2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras - - 07/2012 
Fiscalização de Feiras - - 100 

 

1ª Obra: Implantação de Playgrounds 
Foram implantados 02 Playgrounds: na quadra 378 ao lado do TER e na quadra 61 ao lado do 

CRAS. A RA XXVIII procura criar espaços para as crianças de diversas faixas etárias com um complexo de 
lazer disponível à comunidade em diversos setores da cidade. 

 

2ª Obra: Execução de Via de Ligação entre o Itapoã I e o Itapoã II 
Implantou-se a via de ligação do Itapoã I ao Itapoã II, a fim de facilitar o acesso aos lotes e 

circulação na área, com o aproveitamento para criação de espaços públicos de convivência (calçamentos, 
acessibilidade, áreas gramadas, vegetação com sombras, paradas de ônibus com proteção devida), criando 
um clima favorável à população que ali reside. 

 

3ª Obra: Execução de ajardinamento no canteiro cent ral da DF – 250 – Itapoã I 
Criação e manutenção de áreas verdes com ajardinamento e elementos decorativos para o 

embelezamento da cidade, visando à qualidade de vida, garantindo o bem-estar e conservação do meio 
ambiente. 

4ª Obra: Fornecimento e instalação de 176 lixeiras em diversos endereços da cidade 
Foram instaladas 176 lixeiras distribuídas em diversos endereços do Itapoã, atendendo as 

solicitações dos moradores e também para evitar a proliferação dos animais transmissores de doenças, o 
entupimento de bueiros, e com isso gerar organização para manter a cidade sempre limpa.  

 

5ª Obra: Construção de estacionamento na DF – 001 
Para facilitar o acesso ao campo sintético foi construído um estacionamento com 14 vagas, 

piso em blocos Inter travados para garantir superfície firme, regular, estável, com durabilidade e um bom 
índice de permeabilidade, com guias limitadoras de vagas, com faixas de desaceleração na entrada e 
aceleração na saída, calçadas com acessibilidade e meio fio contornando a área gramada. Tornando-o mais 
uma área para prática de esporte e lazer à população do Itapoã. 

 

6ª Obra: Limpeza de boca de lobo e bolsão, com subs tituição de grades e tampas 
Foi feito a limpeza e recuperação de 839 bocas de lobo na cidade. A ação tem como objetivo 

retirar o acúmulo de areia e lixo, para facilitar o escoamento da água pelas galerias de drenagem pluvial; e a 
recuperação de tampas e grelhas de proteção, com o intuito de evitar acidentes. Estas atividades são 
executadas preventivamente todos os anos, para evitar alagamentos, proliferação de doenças e gerando 
maior segurança para toda população. 

7ª Obra: Instalação de Placas de endereçamento 
As 310 placas de endereçamento foram implantadas nas áreas onde ainda não possuíam 

sinalização, completando assim, o endereçamento das ruas e avenidas do Itapoã, transformando para 
melhor a vida do morador e proporcionando a ele e sua família mais segurança e qualidade de vida. 

 
8ª Obra: Instalação de 34 Containers para depósito de lixo 

Atendendo as solicitações dos moradores foram colocados 34 Containers de lixo, em diversos 
endereços, a fim de evitar a proliferação dos animais transmissores de doenças e entupimento dos bueiros 
causando enchentes. Tornando o Itapoã uma cidade mais limpa e digna de viver. 
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9ª Obra: Implantação de quadra de areia na DF – 001  
Foi criado mais um polo de esporte e lazer na cidade com a implantação da quadra de areia na 

DF – 001. Proporcionando recreação e convivência aos jovens que utilizam a quadra como lazer. 
 

10ª Obra: Construção de calçadas acessíveis na DF –  001 compreendendo o Itapoã I, II e Del Lago 
 Construção de 1.770 m² de calçadas acessíveis na DF – 001 – Itapoã I,Itapoã II e Del Lago, 

com a proposta de um novo conceito de passeio público, padronizando as calçadas, organizando a 
localização do mobiliário urbano na faixa de serviço, melhorando a drenagem, garantindo a livre circulação 
de pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, facilitando e organizando a circulação de 
pessoas, tudo isso para melhorar a mobilidade urbana na cidade. 

 

11ª Obra: Implantação de 02 Kit’s para malhação 
A implantação de 02 Kit’s de malhação, um na DF – 001 ao lado do Campo Sintético e o outro 

na DF – 250 ao lado da quadra esportiva – Fazendinha. Tem como finalidade servir de apoio aos atletas 
que utilizarão o Campo Sintético e a quadra esportiva, criando mais um espaço de esporte e lazer à 
comunidade. 

 

12ª Obra: Adaptação da quadra poliesportiva da quad ra 318 – Del Lago 
Atendendo à solicitação, de adaptação da quadra poliesportiva existente, feita pelos moradores 

da quadra 318, para melhorar a qualidade de vida e criar mais uma área de esporte e lazer aos jovens. 
 
A Administração Regional, emitiu 137 licenças de funcionamento provisórios para atividades 

que se enquadram na lei nº 4.611/2011, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as Microempresas, Empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. 

A Administração do Itapoã não aprovou nenhum projeto, não emitiu nenhum alvará de 
construção e nenhuma carta de habite-se, pois se trata de uma área em fase de regularização que só será 
possível após o cumprimento de todo o processo de licenciamento ambiental e aprovação do projeto 
urbanístico. 

 

3.  Informações complementares 

A administração Regional do Itapoã mantém as atividades desenvolvidas na horta comunitária 
da cidade, o cultivo de hortaliças e coordenação na distribuição da produção às famílias carentes, com 
custeio do consumo de água e energia elétrica, limpeza e manutenção em geral, onde paralelo funciona o 
Projeto Picasso não Pinchava que utiliza as instalações da horta comunitária para desenvolver suas 
atividades. 

Também no Itapoã são desenvolvidas atividades do projeto vida saudável coordenado pelo 
gerente de esportes da mesma, que realiza encontros matinais nos Pontos de Encontro Comunitários – 
PECS da cidade orientando a comunidade em como fazer corretamente alongamentos, o uso correto dos 
equipamentos e ministrando aulas de educação física. 

A biblioteca pública disponibiliza livros, revistas e proporciona um ambiente propicio para a 
comunidade ter acesso à informação e leitura.  

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas em 2013 foi o precário serviço de assistência 
técnica de na área de informática, apesar de avançado com as novas máquinas instaladas. Destaca-se, 
também, a baixa quantidade de servidores para atendimento das demandas da comunidade e de 
profissionais nas áreas especificas: técnicos em administração, técnicos em informática, advogados, 
engenheiros, administradores, técnicos em comunicação, arquitetos e etc... 

As expectativas para 2014 é continuar a desenvolver atividades relevantes para a comunidade 
e para o bem estar de todos; fazer obras na cidade para melhorar a vida dos moradores, ter mais atividades 
na área de cultura, lazer e mais segurança para toda a população do Itapoã. Tudo isso dentro das diretrizes 
do governo e planejamento estratégico da Administração Regional. Importante ressaltar que esta 
Administração, também realizará obras de saneamento e limpeza e continuará com os encaminhamentos 
para regularização territorial. 
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3.30. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO 
– RA XXIX – UO: 09.131 

A Administração Regional do SIA – RA-XXIX é um órgão da Administração Direta criada por 
meio da Lei nº 3.618, de 14/07/2005, vinculada à Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, do decreto nº 
33.583. Tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região 
Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) - - 02 03 05 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) - 32 - 28 60 

Outros 
Estagiários - - - 03 03 

Terceirizados (FUNAP) - - - 06 06 

Total Geral - 32 02 40 74 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  
 

1. Realizações  
 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  60.000 0 0 0 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  0 144.910 144.910 41.655 
9785 - Construção de Prédios e Próprios-- Sia 0 144.910 144.910 41.655 
2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 10.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  30.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  2.866.767 2.709.883 2.699.341 2.699.341 
8835 - Administração de Pessoal- Administração Regional do Setor de 
Ind. e Abast.- SIA 2.866.767 2.709.883 2.699.341 2.699.341 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  400.000 400.000 314.964 314.964 
9652 - Concessão de Benefícios A Servidores- Administração Regional 
do Setor de Ind. e Abast.- SIA 400.000 400.000 314.964 314.964 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.109.600 702.686 299.106 291.464 
9733 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração 
Regional do Setor de Ind. e ABAST.- SIA 1.109.600 702.686 299.106 291.464 

Total do Programa  4.476.367 3.957.479 3.458.321 3.347.424 
 

As realizações deste programa foram basicamente em ações voltadas para manutenção do 
órgão e administração de pessoal, cujo objetivo é manter o órgão funcionando para atendimento da 
comunidade local. Houve também pagamento do aluguel do edifício sede desta Administração Regional, de 
serviço de energia elétrica, de água e esgoto, aquisição de material de consumo e permanentes, 
pagamentos referentes à prestação de serviços indispensáveis ao funcionamento desta Administração 
Regional. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  10.000 0 0 0 
Total do Programa  10.000 0 0 0 

 
Não houve realizações para este programa. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  2.436.000 1.444.408 1.444.406 1.193.064 
9682 - Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional do 
Setor de Ind. e ABAST.- SIA 1.386.000 1.163.079 1.163.077 1.120.355 
9762 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização no Setor De Indústria- SIA 0 135.910 135.910 0 
9763 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Infraestrutura Urbana nas Áreas Adjacentes e Feira dos Importados- 
SIA 0 145.419 145.419 72.710 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  10.000 0 0 0 

Total do Programa  2.446.000 1.444.408 1.444.406 1.193.064 
 

Execução de obras de urbanização da Administração Regional do SIA, conforme a descrição: 
1.  construção de estacionamento nos trechos 06 e 08; 
2. reposição de meios fios em vários trechos do SAI;  
3. construção de 02 pontos de encontro comunitário;  
4. construção de quadra poliesportiva;  
5. reforma de calçadas do no SAI;  
6. construção de banheiros púbicos; 
7. construção de parque de apoio à ADM do SIA; 
8. construção de retornos nos trechos 06 e 08;  
9. revitalização do setor de hotéis; 
10. construção de pista de atividades esportivas;  
11. obras de adequação de acessibilidade da EPTG até o ICEP. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1506 - Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus  150.000 0 0 0 
Total do Programa  150.000 0 0 0 

 
Não houve realizações para este programa. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  160.000 348.000 348.000 348.000 
2765 - Realização de eventos- Aniversário da Cidade - Administração 
Regional do Setor de Ind. e ABAST.- SIA 10.000 198.000 198.000 198.000 
2766 - Realização de eventos-Culturais - Administração Regional do 
Setor de Ind.- SIA 150.000 150.000 150.000 150.000 

Total do Programa  160.000 348.000 348.000 348.000 
 

Neste programa foram realizados os eventos de comemoração ao dia internacional da mulher, 
comemoração ao 53º aniversário do SAI e cultura nordestina nas feiras. 
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PROGRAMA 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra  Cidadão  33.356 126.142 126.142 88.740 
8458 - Reintegra Cidadão- Administração Regional do Setor de Ind. e 
ABAST.- SIA 33.356 126.142 126.142 88.740 

Total do Programa  33.356 126.142 126.142 88.740 
 

Contratação de ate 20 sentenciados junto à FUNAP, para prestar serviços nesta Região 
Administrativa. 

 

2. Outras Realizações 
Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras  Unid.  
Quantidade  

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ - - 48 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. - - 6 

Capina, varrição e rastelagem m² - - 15 

Remoção de entulhos m³ - - 700 

Reposição de meios-fios Unid. - - 140 

Serviços de terraplanagem m² - - 715 

Roçagem manual m² - - 100 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica - - 03 

Habitação, CEB, CAESB - - 01 

CDS/ Na hora - - 120 

Outros(Escolas, creches, etc) - - 508 

Trabalho com Grupos 
Gestantes - - 304 

Idosos - - 01 

Outras Atividades de Desenvolvimento Social Entrega de cestas básicas - - 583 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Teatro - - 2 - - 1.050 

Música - - 5 - - 630 

Literatura - - 1 - - 800 

Eventos culturais - - 2 - - 210 

Outros eventos - - 6 - - 5.100 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer - - 3 - - 700 

Eventos esportivos - - 1 - - 136 
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 
Licenciamento de Atividades Econômicas 

Setor  

Alvará de Funcionamento 

Provisório Definitivo Total 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial  - - - - - 271 - - 271 

Outros (Eventual) - - - - - 0 - - 05 

Total Expedido - -- - - - 271 - - 276 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Comercial - - 28 - - 205.768 

Total Expedido - - 28 - - 205.768 

Carta de Habite-se 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Institucional - - 22 - - 39.730 

Total Expedido - - 22 - - 39.730 

Topografia 

Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

Demarcação para Alvará de Construção Outras 2013 553 7 

Cotas de Soleira Levantamento de Definições 2013 24.396 6 

Levantamento para Carta de Habite-se  
2013 56.571 21 

2013 36.932 25 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A) Acréscimos (B) Decréscimo (C) To tal (A+B+C) 

Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²)  Quant Área (m²) 

Restrito 

Comercial 5 145.538 10 16.329 3 11.926 18 173.793 

Industrial  - - 2 18.559 - - 2 18.559 

Institucional - - 1 141 - -- 1 141 Institucional 

Misto Outros 1 240 - - - - 1 240 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes 

Localização 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Feiras Permanentes - - - - - 171 SIA 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras - 122 - 

Documentação Expedida Processos Protocolados - - 21 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação 2011 2012 2013 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas - - 03 
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3.31. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES – RA X XX – UO: 09.133  
A Administração Regional de Vicente Pires – RA-XXX é um órgão da Administração Direta 

criada através da Lei n.º 4.327 de 26 de maio de 2009, tem por competência, de acordo com o Decreto nº 
16.247 de 29/12/1994 (Regimento Interno), representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua 
Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua 
jurisdição.  

O Governo do Distrito Federal passou por alterações na estrutura administrativa em janeiro de 
2007 e, hoje, as Administrações Regionais são coordenadas pela Coordenadoria das Cidades, criada 
através do Decreto n° 27.982, de 28 de maio de 2007 , republicado no Suplemento ao DODF nº 196, 10 de 
outubro de 2007, órgão este vinculado à Secretaria de Estado de Governo. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 05 01 - - 06 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 63 - - - 63 

Requisitados Órgãos do GDF 02 - - - 02 

Outros 
Estagiários - 03 - - 03 

Terceirizados (FUNAP) - 03 - - 03 

Total Geral 70 07 - - 77 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  
 

1. Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  10.000 0 0 0 
2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 10.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  3.203.408 3.038.141 3.018.860 3.018.860 
8836 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Vicente 
Pires 3.203.408 3.038.141 3.018.860 3.018.860 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  450.000 450.000 352.857 352.857 
9653 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- 
Vicente Pires 450.000 450.000 352.857 352.857 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  146.544 103.532 101.884 101.764 
9734 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração 
Regional- Vicente Pires 146.544 103.532 101.884 101.764 

Total do Programa  3.819.952 3.591.673 3.473.601 3.473.482 
 

O Governo do Distrito Federal modernizou todo sistema de informática das Administrações 
Regionais em 2013 e por isso não teve necessidade da utilização do recurso. 

Quanto a manutenção dos serviços Administrativos Gerais, foram adquiridos: material de copa 
e cozinha, material de escritório. Material Permanente tais como: cofre de segurança, placa vibratória, 
cortador de piso, impressora, purificador, pulverizador, projetor, HD externo, ar condicionado, caixa de som, 
microfone, suporte de tripé, mesas, serra mármore, switches, telefone, roteador, cadeiras diretor, longarinas, 
cadeiras secretária. E, para o funcionamento da Administração Regional de Vicente Pires foram prestados 
serviços por terceiro tais como: água, esgoto, energia, reprografia, chaveiro, correios, assinatura de 
periódico (anuidade de jornais). 

 Aproximadamente 95,9% dos valores autorizados foram empenhados demonstrando que as 
metas foram quase totalmente alcançadas. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3135 - Construção de Unidades Básicas de Saúde  50.000 0 0 0 
Total do Programa  50.000 0 0 0 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4090 - Apoio a Eventos  0 5.000 4.991 4.991 
0030 - Apoio a Eventos-Esportivos - Administração Regional- Vicente 
Pires 0 5.000 4.991 4.991 

Total do Programa  0 5.000 4.991 4.991 

 
Adquirido Material para Premiações: medalhas e troféus, para Olimpíadas Escolares das 

Escolas Públicas e Privadas de Vicente Pires/DF. As premiações foram realizadas para integração e lazer 
das crianças, pais, professoras, escolas e comunidade da Região de Vicente Pires.  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1101 - Implantação de Vias e Obras Complementares de 
Urbanização 50.000 0 0 0 
1110 - Execução de Obras de Urbanização  2.897.721 1.524.707 1.524.705 645.782 
5719 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização no Vicente Pires - 2013- Vicente Pires 150.000 149.157 149.157 143.454 
9683 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Vicente Pires 397.721 430.507 430.506 370.586 
9815 - Execução de Obras de Urbanização- na RA de- Vicente Pires 0 300.000 300.000 131.742 
9848 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização em Vicente Pires- Vicente Pires 0 150.000 150.000 0 
9853 - Execução de Obras de Urbanização-Implementação de Obras 
em Vicente Pires- Vicente Pires 0 349.999 349.999 0 
9856 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de 
Urbanização em Vicente Pires- Vicente Pires 0 145.044 145.043 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  50.000 27.658 27.605 27.605 
9165 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração 
Regional- Vicente Pires 50.000 27.658 27.605 27.605 

Total do Programa  2.997.721 1.552.365 1.552.310 673.387 
 

Realizações deste programa:  
1) Implantação de 02 baias para Ônibus e Calçadas com acessibilidade na Rua 04 B e na Rua 

05 em Vicente Pires/DF;  
2) Execução de obra de passeios em concreto na Rua 07 em Vicente Pires, com 1.480 m² de 

construção de passeios. Execução de obra com tratamento ambiental de talude, com colocação de Caixa de 
Gabião, para controle de processo erosivo na Avenida do Governador Próximo a Chácara 42 na Colônia 
Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF; 

3) Obra de construção de cobertura e iluminação da quadra poliesportiva na Escola Classe 01 
na Rua 04 na Colônia Agrícola Vicente Pires/DF; 

4) Execução de obra de recuperação de caixa de passagem de águas pluviais e implantação 
de calçadas com acessibilidade na Rua 07 em Vicente Pires. Com 1.159 metros de calçadas e 664 metros 
de meios-fios;   

5) Execução de obra de pavimentação asfáltica na Rua 02, Chácara 147 e Chácara 51 da 
Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF. Com 2.624 m² de pavimentação asfáltica, 643 metros de 
meio-fio e 586 m² de calçadas. 

6) Execução de obra de urbanização com implantação de 07 rotatórias, nos cruzamentos da 



Relatório Anual de Atividades – RA XXX Vicente Pires – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
279 

 

Rua 05 com a Rua 04, da Rua 07 com a Rua 12, da Rua 05 com a Rua 06, da Rua 05 com a Rua 10, da 
Rua 07 com a Rua 10, da Rua 07 com a Rua 08 e da Rua 05 com a Rua 08 em Vicente Pires/DF, com 
colocação de 448 m² de meios fios, 380 m² de passeios, 288 m² de recuperação de passeios, 24 m² de 
rampa de acessibilidade e 502 m² de plantio de grama; 

7) Execução de obra de pavimentação asfáltica em TSD na Rua 19 na Vila São José em 
Vicente Pires. Com 3.200 m² de massa asfáltica -  Processo: 366.000.217/2013. Execução de obra de 
melhoria na rede de drenagem pluvial da Rua 08 na Vila São José em Vicente Pires. Com execução de 489 
metros de meios fios, 48 metros de tubo de concreto pb D=0,40 M tipo C-2, 157 metros de tubo de concreto 
PB D=0,60 M tipo CA-1, 72 metros de tubo de concreto PB D=0,80 M tipo CA-1.,  9,6 m³ de concreto 
estrutural para blocos de cintas e 20 unidades de grelha ferro fundido Novacap 250/016.1. 

8)  Execução de obra de urbanização com construção de muro de arrimo e acessibilidade na 
Rua 04 Área Especial próximo da feira do produtor em Vicente Pires. Com execução de 44,02 m² de 
alambrados, 125,22 m² de alvenaria de tijolos de concreto, 138,40 metros de estaca tipo prado - D' 25 cm e 
10,18 m³ concreto tipo B; 

9) Execução de obra de rebaixamento de lençol freático com drenos profundos e 
complementação de drenagem nas Ruas 01 e Chácara 120 na Colônia Agrícola Vicente Pires. Com 
execução de 12,30 metros de tubo de concreto PB D=0,40 M, 14,50  metros de tubo de concreto PB 
D=0,60, 22,80 metros de tubo de concreto PB D=1,00 M, 1 caixa de passagem , 9 boca de lobo, 64,80 m² 
de recuperação de passeios em concreto de 5 cm de espessura. 

Neste programa foi despendido recurso para a compra de material tais como: brita, cimento, 
areia, picareta, carrinho de mão, disco de corte, cone de sinalização, botina de segurança, tampa boca de 
lobo, calha de concreto meios fios. Para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da RA XXX. 

Praticamente 100% dos valores autorizados foram empenhados. O planejamento do exercício 
de 2013 ficou um pouco prejudicado devido a falta de recurso orçamentário para execução de diversas 
obras que foram planejadas no inicio e no decorrer do exercício de 2013. Temos enfrentado inúmeras 
dificuldades com falta de infraestrutura. Devido a Região Administrativa de Vicente Pires ser uma área que 
ainda depende de regularização ambiental e fundiária a maioria dos projetos de grandes obras que 
poderiam ser executados ficam prejudicados. Por isso é de fundamental importância definir as regras de 
urbanização e edificações na cidade, para que a RA XXX possa ter um orçamento adequado.  
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  160.000 0 0 0 
4090 - Apoio A eventos  10.000 45.000 2.467 2.467 
0049 - Apoio A eventos- Culturais - Administração Regional- Vicente 
Pires 10.000 5.000 2.467 2.467 

Total do Programa  170.000 45.000 2.467 2.467 
 

Para as realizações deste programa, a Região Administrativa de Vicente Pires contou com o 
apoio da Secretaria de Cultura nas seguintes programações: 

1)  “Natal Começa Aqui”, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2013, com a participação da Banda 
The Fingers, Cantor Julio Cesar e Cantor Rodriguinho. Banda Imagem, Banda Calypso do Pará, Banda 
Nechivile, Dupla Fabio Henrique e Deleon, Grupo Garotos.Com, Dupla Dennys e Paulo e Cantor Luciano 
Ipiapina. O evento foi realizado no intuito de levar a população entretenimento de qualidade e gratuito por 
meio do projeto. A participação nos eventos da região é um direito do cidadão, e uma necessidade básica, 
estimula a criatividade, o desenvolvimento de pessoal, a valorização da diversidade, promove a inclusão 
social e motiva o desenvolvimento de uma sociedade. A participação da comunidade foi fundamental para 
realização do evento; 

2)  “Mulher Cidadã”, realizado nos dias 23 e 24 março de 2013, com participação do grupo 
musical Garatos.com, grupo Karisma, grupo Chiquita Bacana, grupo Forró Chique D+, dupla Dennys e 
Paulo, dupla Léo e Bruno, cantor Fábio Santos, grupo SS Dance, cantor Adriano Santos, dupla Rick e 
Bruno, dupla Júnior Cézar e Matheus, dupla Ronny e Marcelo e dupla Dinho e Diego. O evento foi realizado 
com o intuito de comemorar o mês da mulher.  

 Esta RA também realizou o seguinte evento “Concurso de Criação da Bandeira do Grêmio 
Recreativo Carnavalesco Unidos de Vicente Pires”, realizado no dia 13 de setembro de 2013, com a 
participação do Grupo Cultural Batukenjé, Cantora Márcia Moura Partideira e Grupo Taberia Nota Show.  
Foi realização além dos Shows um concurso com a participação das Escolas públicas de privadas da 
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região, para que os alunos criassem a nova bandeira do Grêmio Recreativo Carnavalesco Unidos de 
Vicente Pires. A realização do evento foi incentivar a criatividade das crianças da região de Vicente Pires e 
inserir-las nas atividades culturais logo na sua infância. 

 Para a realização do evento “Unidade Móvel da Saúde da Mulher” e “Projetos Brincando de 
Férias”, esta RA forneceu suporte de energia elétrica, o qual contou com um público de aproximadamente 
1300 pessoa. 

 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  60.000 33.458 33.458 28.557 
8460 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Vicente Pires 60.000 33.458 33.458 28.557 

Total do Programa  60.000 33.458 33.458 28.557 

 

A parceria da Administração Regional de Vicente Pires com a Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso – FUNAP, proporcionou atendimento a 04 sentenciados visando à reintegração social 
desses. 

 

2. Outras Realizações 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras  Unid.  
Quantidade  

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ 400t 490t 384t 

Confecção de quebra molas Unid. - 8 11 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. - 0 27 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. - 15 21 

Recuperação de calçadas m² - 68 0 

Capina, varrição e rastelagem m² - 260 150 

Remoção de entulhos m³ - 280t 370t 

Reposição de meios-fios Unid. -- 1.746 140 

Serviços de terraplanagem m² - 25.000 - 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades 

2011 2012 2013 

 

Habitação, CEB, CAESB - 567 - 

SINE/ APEC/ CRAS - 9 06 

Outros(Escolas, creches, etc) - 122 126 

Trabalho com Grupos 

Gestantes - 12 15 

Idosos - 14 18 

Remoções - 1 3 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes - 300 315 

Visitas a entidades assistenciais - - 1 

Entrega de cestas básicas - 100 110 

Reuniões com outros órgãos - 5 07 
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Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cinema - 1 1 - 500 420 

Teatro - 3 - - 3.000 - 

Música - 3 - - 10.000 - 

Eventos culturais - 5 3 - 3.000 4.500 

Outros eventos - 3 1 - 1.800 350 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer 2 3 2 10.000 200 1.500 

Eventos esportivos 3 2 1 2.000 680 700 

Outros 0 2 2 - 10.300 500 

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

Licenciamento de Atividades Econômicas 
 Alvará de Funcionamento 

Setor Provisório Definitivo Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial - - 6 - - - - - 6 

Comercial  15 225 106 - - - 15 225 106 

Industrial - 1 1 - - - - 1 1 

Área Rural - - 4 - - - - - 4 

Outros (Eventual) - - 9 - - - - - 9 

Total Expedido 15 226 126 - - - 15 226 126 

 
Obs. Trata-se de região não regularizada por isso não tem condições de emitir alvarás 

definitivos. 

Alvará de Construção 

Setor 
Quantidade Área ( m²) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Residencial unifamiliar 9 3 - 2.142 789 - 

Comercial 4 1 - 2.276 1.150 - 

Total Expedido 13 4 - 4.418 1.939 - 

Topografia 

Especificação Ano Área/m 2 Quantidade 

Levantamento de Definições Cota de Soleira 2013 - 25 

Elaboração de Croquis de Cadastro 

2011 - 57 

2012 - 21 

2013 - 291 

Levantamento para Carta de Habite-se 

2011 - 9 

2012 - 26 

2013 - 60 
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Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Associações 1 3 3 

Visitas e reuniões - 12 08 

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal) 16 24 26 

 
3.  Informações complementares 

 
O planejamento da RA XXX ficou prejudicado por ser uma região que ainda está em  processo 

de regularização fundiária e ambiental. Com isso tem-se muita dificuldade na elaboração e execução dos 
projetos de implantação de infraestrutura na região. Mesmo assim na medida do possível estamos  
cumprindo em quase sua totalidade as metas do orçamento. Conseqüentemente buscando melhorar a 
condição de vida da população de Vicente Pires/DF.  
 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
Falta de infraestrutura necessária para melhorar a qualidade na prestação dos serviços, como 

exemplo: falta de máquinas e equipamentos para atender as demandas dos moradores da cidade. Neste 
ano houve treinamento para os servidores, no entanto ainda muito abaixo do necessário. Os servidores 
carecem de aperfeiçoamento através de cursos de treinamento/reciclagem para qualificar a mão-de-obra 
para o melhor desempenho de atendimento ao público, informatização e digitalização para melhor 
rapidez/encaminhamento de documentos, processos, etc. Quanto aos recursos materiais para atender a 
demanda, diante da insuficiência de mão de obra, máquinas e equipamentos,continuam as dificuldades na 
área da Diretoria de Obras,  

Espera-se para o próximo ano que caso aconteça a regularização da Região de Vicente Pires, 
possamos ter a possibilidade de arrecadar mais recursos financeiros para aplicar na infraestrutura da cidade 
com aquisição de novas máquinas e equipamentos para atender aos serviços inerentes à Diretoria de Obras 
e Diretoria de Serviços e outros equipamentos de interesse das unidades desta RA-XXX. Esse processo é 
fundamental para dar continuidade ao crescimento da cidade, e com isso dar uma melhor qualidade de vida 
para a população.  

Que os recursos financeiros vindouros continuam sendo plenamente utilizado para melhoria da 
cidade e qualidade de vida da população. 
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3.32. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL – RA XXXI – UO: 09.135 
A Administração Regional da Fercal – RA-XXXI é um órgão da Administração Direta criada 

através da Lei nº 4.745, de 29.01.2012. Tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal no 
âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse 
público em sua jurisdição.  

A partir de 16/03/2012, com a publicação do Decreto nº 33.583 no art. 2 §3º, as administrações 
Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria de Estado da Casa Civil.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 03 - 01 - 04 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 16 - 26 - 42 

Outros Terceirizados (FUNAP) - 03 - - 03 

Total Geral 19 03 27 - 49 

Dados de 31/12/2013.  

1. Realizações  

A Fercal  está situada às margens da APA Cafuringa, é muito rica em recursos minerais, a 
exemplo do calcário que contribui significativamente para o crescimento socioeconômico da região, 
complementado pela beleza geográfica e outras riquezas naturais e culturais que servem de atrações 
turísticas por meio das pequenas cachoeiras, grutas, cavernas, riachos, trilhas e áreas de preservação 
ambiental. 

A Fercal  tem uma realidade bem diferente das demais Regiões Administrativas do Distrito 
Federal, principalmente pela sua proximidade familiarizada entre os seus habitantes, comunidade escolar, 
empreendedores regionais, que sempre estão empenhados em resgatar e preservar a diversidade cultural 
local.  

A Fercal  tem 57 anos, completados no dia 11 de setembro de 2013, nasceu antes de Brasília. 
Os recursos naturais para a construção da Capital foram extraídos daqui. Atualmente, é a região maior 
geradora de impostos de todo o Distrito Federal, oriundo das grandes empresas produtoras de cimento, 
usinas de asfalto e derivados, instaladas em nossa região, que também dão preferência à mão-de-obra dos 
moradores das comunidades da Grande Fercal, contribuindo para a diminuição do desemprego na Região. 
Desta forma, a Fercal, é a 1ª Cidade Operária do Distrito Federal, considerando a sua existência em função 
das grandes e pequenas empresas instaladas. 

A Fercal  contribui, ainda, para o abastecimento de produtos agrícolas nas feiras da própria 
Região, Sobradinho I, Sobradinho II, Grande Colorado e CEASA. 

É composta por 14 comunidades, das quais 06 são rurais e as demais são urbanas. 
A demanda da comunidade da cidade, que fica entre Sobradinho I e Sobradinho II, foi atendida 

e, agora os habitantes comemoram a emancipação. Com a aprovação do Projeto de Lei nº 685/2011, pela 
Câmara Legislativa, o Distrito Federal passou a ter mais uma Região Administrativa, a Fercal . A cidade 
tornou-se a 31ª Região Administrativa, por meio da Lei nº 4.745, de 29.01.2012. 

 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/S ubtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  70.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 25.575 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  50.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  3.038.000 1.662.668 1.653.624 1.653.624 
8840 - Administração de Pessoal-Administração Regional - Fercal 3.038.000 1.662.668 1.653.624 1.653.624 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  398.712 199.888 185.443 185.443 
9656 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração 
Regional- Fercal 398.712 199.888 185.443 185.443 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  170.000 61.163 61.162 58.785 
9737 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -
Administração Regional- Fercal 170.000 61.163 61.162 58.785 

Total do Programa  3.752.287 1.923.719 1.900.229 1.897.852 
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A Unidade foi mantida com a aquisição de materiais de expediente, pagamento de contas de 
telefone móvel, aquisição de alguns equipamentos essenciais e pagamento da folha de pessoal no exercício 
de 2013. Por ser um órgão recém-criado, ainda não dispõe de sede própria, funcionando em local cedido 
por comerciante da localidade, apesar de haver sido publicado edital de busca de imóvel na Região, não 
havendo logrado êxito na empreitada. Desta forma, a Administração atual optou pela infraestrutura na 
cidade, com a aplicação de recursos em obras de infraestrutura e urbanização e, por aguardar uma nova 
oportunidade de busca de imóvel para sediar a Administração Regional. Registra-se a parceria com outros 
órgãos, tais como: Casa Civil, Coordenadoria das Cidades e Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento que disponibilizaram a mínima estrutura atual para inicio das atividades, como: veículos, 
vigilância, limpeza, servidores, computadores, impressora, dentre outros itens. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de Quadras de Esportes  650.000 0 0 0 
3678 - Realização de Eventos  10.000 0 0 0 
4090 - Apoio a Eventos  150.000 36.533 36.529 36.529 
5126 - (EP )Apoio a Eventos-Promoção de Atividades Esportivas na 
RA da Fercal- Fercal 150.000 36.533 36.529 36.529 

Total do Programa  810.000 36.533 36.529 36.529 
 

Relativamente às quadras poliesportivas e outras obras, a Administração Regional buscou 
locais que pudessem ser instalados tais empreendimentos, porém houve dificuldades, face à inexistência de 
planejamento urbano, além dos recursos terem sido liberados no final do exercício, impedindo a realização 
do certame licitatório correspondente.  

A Administração Regional da Fercal promoveu, no mês do aniversário da Cidade, o evento 
esportivo/cultural/educacional 1º Fercal MotoShow, com a participação de equipe nacional que realiza 
shows moto ciclísticos e atividades educacionais de trânsito. O Público estimado para o evento foi de 5.000 
pessoas. 
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A Região, por meio da entidade que congrega os atletas amadores da Fercal, realiza 
campeonatos de futebol, em diversas categorias, neste exercício contou com o apoio da Administração e da 
Secretaria de Esportes com a distribuição de equipamentos esportivos e realização e apoio aos 
campeonatos. Atendimento estimado a 2.000 pessoas.   

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  4.520.000 1.604.687 1.604.686 1.297.608 
5530 - Execução de Obras de Urbanização- Executar Obras de 
Urbanização e Infraestrutura na Ra da Fercal- Fercal 3.000.000 1.014.096 1.014.096 738.400 
5761 - Execução de Obras de Urbanização- Implantar Ponto de 
encontro Comunitário na Ra Fercal- Fercal 300.000 147.840 147.840 128.305 
9685 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- 
Fercal 920.000 442.751 442.750 430.903 
1950 - Construção  de Praças Públicas e Parques  300.000 143.114 143.114 143.114 
5850 - Construção de Praças Públicas e Parques-Construção de 
Praças Públicas e Parques na Ra Fercal- Fercal 300.000 143.114 143.114 143.114 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas  210.000 133.380 133.380 131.913 
5849 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Manutenção 
de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na Ra Fercal- Fercal 200.000 133.380 133.380 131.913 

Total do Programa  5.030.000 1.881.181 1.881.179 1.572.635 
 
Obras Executadas: 

Execução de 03 Pontos de Encontros Comunitários – R ua do Mato, Córrego do Ouro e 
Fercal II , compreendendo construção de base em concreto, com acessibilidade; fundação em concreto 
armado; fornecimento e colocação kit’s de equipamentos de ginástica e alambrados, urbanização com 
calçadas na região da implantação e limpeza externa com desmobilização.  Público-alvo beneficiado: 2.500 
pessoas 
Ponto de Encontro Comunitário da Rua do Mato  

 

 

Ponto de encontro comunitário do Córrego do 
Ouro 

 
 

 

Construção de Ponte em Concreto Armado no Acesso à Rua Flor de Liz no Bairro 
Bananal , atendendo antiga reivindicação da comunidade, pois a cada chuva forte o acesso era danificado e 
os consertos paliativos duravam somente até a próxima chuva, conforme demonstram as fotos abaixo: 
Público-alvo beneficiado: 250 pessoas 
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Revitalização de 04  Quadras Poliesportivas – Rua d o Mato, Bananal, Catingueiro e Boa 
Vista , com revitalização de alambrados, urbanização com calçadas na região da implantação e limpeza 
externa com desmobilização. 

Público-alvo beneficiado: 6.000 pessoas 
 

 

 

Quadra Poliesportiva do Bananal  

 
Quadra Poliesportiva do Catingueiro  Quadra Poliesportiva da Boa Vista  
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Implantação de 02 Parquinhos Infantis, Tipo Play Gr ounds na Praça Central e Boa Vista , 

compreendendo construção de base em concreto, com acessibilidade; fundação em concreto armado; 
fornecimento e colocação kit’s de brinquedos infantis e alambrados, urbanização com calçadas na região da 
implantação e limpeza externa com desmobilização. 

Público-alvo beneficiado: 5.000 pessoas 
 

Parque Infantil da Praça Central  

 
Parque Infantil Boa Vista 

 

Parque Infantil do Bananal  

Parque Infantil Boa Vista 

 

 
Revitalização da Praça Central da Fercal no Bairro Engenho Velho , compreendendo 

limpeza da camada vegetal na área a ser edificada; revitalização das canaletas de captação das águas 
pluviais e colocação de meio fio; revitalização do pergolado; execução de bicicletário; execução do letreiro 
com monumento; paisagismo; e, limpeza final da obra, com desmobilização. 

Público-alvo beneficiado: 15.000 pessoas 
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Implantação de Praça na Boa Vista , compreendendo: limpeza da camada vegetal na área a 

ser edificada; execução de aterro compactado, de forma que fique com greide mais alto que o circundante; 
execução de fundações e estrutura em concreto armado; execução de piso em cimentado desempenado; 
execução de pavimentação em blocos de concreto intertravados; execução de calçadas em concreto; 
execução e instalação do pergolado em madeira; colocação dos equipamentos urbanos: bancos e mesas 
para jogos; plantio das Palmeiras e grama; e, limpeza geral, com desmobilização 

Público-alvo beneficiado: 1.500 pessoas 
 

  
 
Construção de Calçadas, Meios-Fios com Acessibilida de – Queima Lençol, Rua do Mato 

e Fercal Oeste  
Público-alvo beneficiado: 3.000 pessoas 
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Execução de Obras de Urbanização na Comunidade das Curvas , compreendendo: limpeza 
da camada vegetal na área a ser edificada; execução de aterro compactado, de forma que fique com greide 
mais alto que o circundante; escavação de valas para drenagem; execução de piso em cimentado 
desempenado; execução de pavimentação em blocos de concreto intertravados; execução das bocas de 
lobo; e limpeza geral com desmobilização. 

Público-alvo beneficiado: 300 pessoas 
 

  
 
Construção de Centro Comunitário no PA Contagem – Obra em andamento. 
Público-alvo beneficiado: 250 pessoas 
 
Implantação de Circuitos Inteligentes de Malhação –  Praça Central, Boa Vista e Bananal, 

compreendendo construção de base em concreto, com acessibilidade; fundação em concreto armado; 
fornecimento e colocação de kit’s de equipamentos de ginástica, urbanização com calçadas na região da 
implantação e limpeza externa com desmobilização – Obra em andamento. 

Público-alvo beneficiado: 5.000 pessoas 
 
Execução de Obras de Confecção e Instalação de Plac as de Endereçamento – Obra em 

andamento. 
Público-alvo beneficiado: 30.000 pessoas 
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 Construção de Biblioteca Pública  – Obra a ser iniciada. 
Público-alvo beneficiado: 20.000 pessoas 
 
Implantação de Complexo Esportivo no Alto Bela Vist a, realização da obra de Implantação 

de Complexo Poliesportivo da Fercal, situado na AE Quadra 16 no Alto Bela Vista, compreendendo: limpeza 
da camada vegetal na área a ser edificada; execução de aterro compactado, de forma que fique com greide 
mais alto que o circundante; execução de camada drenante com brita e tubo de PVC corrugado perfurado; 
colocação de areia no parque infantil com meio-fio de contenção; colocação do conjunto de brinquedos 
infantil; edificação de vestiários, com sala de apoio; colocação de chuveiros públicos; execução de 
quiosques; recuperação e cobertura de quadra poliesportiva, já existente, com arquibancada; execução de 
muro de escalada; execução de pavimentação em concreto semi-polido; execução de fundações e estrutura 
em concreto armado; execução de piso em cimentado desempenado; execução de muretas em blocos de 
concreto revestidos com argamassa de cimento, areia e cal; execução de pavimentação em blocos de 
concreto intertravados; execução de calçadas em concreto; colocação de meio-fio; colocação de Kit 
Malhação; execução de arquibancadas no campo sintético, com rampas de acessibilidade; manutenção e 
recuperação do campo sintético, já existente; instalação de sistemas de iluminação por meio de energia 
fotovoltaica; será executada conexão com as calçadas existentes; arborização e plantio de grama e limpeza 
geral – A licitação foi concluída e a obra deverá ser iniciada em 2014. 

Público-alvo beneficiado: 10.000 pessoas 
 
Construção de Cobertura da Feira da Fercal no Engen ho Velho , execução de obras de 

implantação de Cobertura metálica para feira e implantação de palco para eventos, banheiros, camarim e 
depósito, na Feira da Fercal - – A licitação foi concluída e a obra deverá ser iniciada em 2014. 

Público-alvo beneficiado: 30.000 pessoas 
 
Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas , a Administração efetivou aquisição de 

ferramentas e materiais de construção e acabamento, material elétrico e de pintura, utilizando de mão-de-
obra da FUNAP para efetivação dos trabalhos nas comunidades da Fercal.  

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 - ENERGIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública  150.000 149.800 149.800 0 
5390 - (EP)Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública-Ampliação da 
Rede de Iluminação Pública da RA Fercal- Fercal 150.000 149.800 149.800 0 

Total do Programa  150.000 149.800 149.800 0 
 
Contratação junto à Companhia Energética de Brasília – CEB, para realização da Ampliação 

dos Pontos de Iluminação Pública na Fercal.  
Público-alvo beneficiado: 10.000 pessoas 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  510.000 297.906 297.586 297.586 
2786 - Realização de Eventos-Culturais: Administração Regional- 
Fercal 10.000 0 0 0 
5847 - (EP)Realização de Eventos-Promoção de Atividades Culturais 
na RA Fercal- Fercal 300.000 98.906 98.906 98.906 
5848 - (EP)Realização de Eventos-Promoção de Eventos Aniversário 
da RA Fercal- Fercal 200.000 199.000 198.680 198.680 

Total do Programa  510.000 297.906 297.586 297.586 

 
Constam no calendário de eventos da Cidade a Folia de Reis, Folia do Divino, os Arraiás, 

Grupos de Rezadeiras, Grupos de Catiras, Grupos de Cavalgadas, a tradicional Festa da Pamonha, a Feira 
de Empreendedores e de Produtores Rurais, aos domingos, a Feira Cultural (sexta feira – quinzenal), o 
Campeonato Anual de Futebol Amador e Mini copas e o já tradicional Aniversário da Fercal que se 
comemora no mês de setembro. 

Folias de Reis e do Divino e Grupo de Cavalgadas : A Administração Regional da Fercal 
apoiou as festividades das Folias e Cavalgadas já tradicionais na cidade e região, com disponibilização de 
estrutura e pessoal, além de ações de divulgação e incentivo à Cultura regional.  

 

  
 

 
 

 
Aniversário da Cidade  – Comemorado em setembro – Pela primeira vez a Fercal contou com 

uma estrutura digna para a Comemoração do Aniversário da Cidade, porém a Administração priorizou, no 
corrente exercício a efetivação de obras. Mesmo assim, a estrutura foi digna das grandes comemorações, 
que contou com diversos artistas locais, bem como com a apresentação da dupla sertaneja de renome 
nacional: Pedro Paulo & Matheus. Contou com a presença de aproximadamente 15.000 pessoas. 
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Comemoração do Dia das Crianças : A Administração promoveu a comemoração do dia das 

crianças – 12 de outubro, na comunidade do PA Contagem, com a disponibilização de estrutura e pessoal. 
A Ação foi empreendida com o apoio dos comerciantes e empresários locais, com distribuição de 
brinquedos e comes e bebes, além de brinquedos para utilização das crianças. 

 

  
 
Feiras Culturais  – Realizadas quinzenalmente, juntamente com a feira da cidade, nas sextas 

feiras, no Bairro Engenho Velho – Fercal, conta com o apoio e a presença da comunidade, com cerca de 
5.000 pessoas por feira cultural. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  37.000 66.064 58.825 48.360 
8462 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Fercal 37.000 66.064 58.825 48.360 

Total do Programa  37.000 66.064 58.825 48.360 
 

A Unidade conta com contrato junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, com 
previsão de disponibilização de 08 (oito) sentenciados em regime de pena domiciliar e/ou semi-aberta, para 
a execução de apoio às tarefas de conservação e/ou manutenção de áreas urbanizadas e/ou ajardinadas 
na Cidade. 

 

2. Outras Realizações  

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid. 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Operação tapa-buraco  m³ - - 74 

Confecção de quebra molas Unid. - - 8 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. - - 14 

Recuperação de calçadas m² - - 25 

Capina, varrição e rastelagem m² - - 1240 

Remoção de entulhos m³ - - 510 

Reposição de meios-fios Unid. - - 150 

Serviços de terraplanagem m² - - 45 

Roçagem manual m² - - 2110 

Serviços de roçagem mecânica m² - - 2420 

Pintura de Pontos de ônibus Unid. - - 44 

Poda de árvores Unid. - - 25 

Pintura de meios fios M - - 250 

Promoção e Assistência Social 

Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Encaminhamento 

Área Médica - - 05 

Habitação, CEB, CAESB - - 23 

CDS/ Na hora - - 13 

SINE/ APEC/ CRAS - - 26 

Outros(Escolas, creches, etc) - - 07 
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Áreas 
Quantidades  

2011 2012 2013 

Trabalho com Grupos 

Gestantes - - 08 

Idosos - - 03 

Remoções - - 01 

Outras Atividades de 
Desenvolvimento Social 

Visitas a pessoas carentes - - 53 

Visitas a entidades assistenciais - - 12 

Entrega de cestas básicas - - 26 

Reuniões com outros órgãos - - 14 

Ações Culturais  
Educação e Cultura 

Cultura  

Setor 
Quantidade  Público presente  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Música - - 7 - - 36.000 
Eventos culturais - - 4 - - 6.000 
Outros eventos - - 9 - - 60.000 

Esporte e lazer 
Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Lazer - - 2 - - 7.500 

Eventos esportivos - - 3 - - 5.000 

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2013 

Característica do Uso 
Projetos Novos (A)  Acréscimos (B)  Decréscimo (C)  Total (A+B+C)  
Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  Quant  Área (m²)  

Restrito 
Residencial Unifamiliar - - - - - - - - 
Institucional 37 22.365 - - - - 37 22.365 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviá rios 

Especificações 
Quantidade Nº de Boxes Localização 

2011 2012 2013 2011 2012 2013  

Feiras Livres - - 1 - - 64 Engenho Velho 

 
Especificações 2011 2012 2013 

Recadastramento de Feiras - - 22 

Fiscalização de Feiras - - 0 

Apoio Industrial e Rural 

Atividade 
Quantidade 

2011 2012 2013 

Sistema Viário (m2) Estradas recuperadas - - 40.000 

Vistorias realizadas - - 10 

Produtores rurais cadastrados - - 08 

Propriedades rurais - - 60 

Associações - - 14 

Cooperativas - - Não existe 

Visitas e reuniões - - 15 

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal) - - 18 
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3.  Informações complementares 
Ações de Cidadania : Com apoio de diversos órgãos do GDF, a RA XXXI, promoveu ações de 

cidadania junto à Comunidade. 
 

  
 

Combate à Dengue : Com apoio da Secretaria de Estado de Saúde e Exército, dentre outros 
órgãos, a Administração Regional da Fercal promoveu junto à comunidade a visitação das residências 
visando o combate ao mosquito transmissor da Dengue.  

Atendendo a uma reivindicação da Comunidade, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde, 
a Administração trouxe para a Cidade um posto avançado no SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência. 
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4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
A Administração Regional da Fercal – RA XXXI representa a mais recente Região 

Administrativa criada no âmbito do Distrito Federal, tendo a atual gestão uma atuação limitada, tendo em 
vista os diversos problemas enfrentados na Região, que até então era uma área administrada por outras 
RA´s (Sobradinho, primeiramente e após Sobradinho II), tendo como principal empecilho às ações a serem 
implementadas, a falta de planejamento urbanístico e definição de espaços para ocupação de 
equipamentos públicos, dentre outros problemas estruturais, tais como: transporte, fornecimento de 
água/esgoto, fornecimento de energia elétrica, segurança e urbanização. 

A Administração Regional buscou direcionar suas atividades à estruturação da Cidade, com 
ações em obras de urbanização, consumindo os recursos aprovados para o exercício de 2013, 
preferencialmente, com investimentos nas comunidades que não tinha ainda recebido nenhuma forma de 
urbanização, lazer e/ou estrutura. 

Houve durante o ano, algumas manifestações da comunidade, ocasionando fechamento do 
único acesso à Cidade, mas a Administração agiu como mediadora dos conflitos, buscando junto a outros 
órgãos a solução dos problemas reivindicados. 

As ações foram ainda implementadas no sentido de garantir à comunidade os serviços básicos 
necessários, desta forma, outros órgãos do GDF contribuíram para a melhoria em alguns setores, tais 
como: Secretaria de Saúde, Educação, Segurança Pública, Ação Social, Obras e Transportes. 
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03.33. FUNDO DE APOIO AO IDOSO DO DF – FAAI - UO: 09.904 
A Lei Complementar n.º 21, de 23 de julho de 1997, instituiu o Fundo de Apoio e Assistência ao 

Idoso do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Ação Social do Distrito Federal. 
Em 23 de Dezembro de 2002, a referida Lei foi alterada pela Lei n.º 664, cuja redação alterou o 

órgão ao qual o Fundo estava vinculado que passou a ser a Subsecretaria de Promoção Humana da 
Secretaria de Estado do Trabalho e Direitos Humanos do Distrito Federal. 

Em 23 de dezembro de 2003, foi sancionada a Lei n.º 686, que altera a Lei instituidora do 
Fundo e dispõe que este será vinculado à Secretaria de Estado de Ação Social do Distrito Federal. 

No ano de 2009, a Subsecretaria de Assuntos da Terceira Idade passou para a estrutura da 
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF. 

O Decreto n.º 32.716, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do 
Governo do Distrito Federal, estabelece no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania do Distrito Federal – SEJUS e Subsecretaria para Assuntos de Terceira Idade – SUBATI, 
cabendo aquela a gestão do Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal. 

Em 8 de agosto de 2011, o Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto n.º 33.116, 
acresceu novos artigos ao Decreto n.º 32.716, de 1º de janeiro de 2011, para criar a Secretaria Especial do 
Idoso do Distrito Federal, com a seguinte alteração: “(...) § 3º cabe à Secretaria de que trata esse artigo a 
Gestão do Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal.” 

Diante dessa nova realidade, a Secretaria Especial do Idoso, com atuação na área de políticas 
para o idoso, propôs projeto de lei para alterar a lei que instituiu o fundo, que versa sobre os recursos que 
serão destinados à implementação de programas e ações voltadas para atender as demandas dos idosos 
do Distrito Federal. 

Em 27 de maio de 2013, a Lei Complementar n.º 865, revogou as Leis supracitadas e criou o 
Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, que prevê em seu artigo 7º que o Regulamento do Fundo 
seja sugerido pelo Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, no prazo de sessenta dias contados 
da publicação da referida Lei. 

Em 25 de junho de 2013, por meio da Portaria nº 01, foi criado o grupo de trabalho com 
objetivo de elaborar o referido Regulamento. Ocorre que, antes que houvesse a conclusão do mesmo 
encerrou-se a gestão de 2011/2013 do Conselho de Direitos do Idoso, iniciando-se uma nova gestão em 
novembro de 2013, com vigência até 2015. 

Para a continuidade dos trabalhos será necessária a expedição de nova Portaria, alterando a 
composição do grupo de trabalho e solicitando a prorrogação do prazo, fato que só poderá ocorrer quando a 
CDI/DF retomar as suas reuniões ordinárias que ocorrerá dia 06 de fevereiro de 2013. 

Portanto, pelos fatos expostos o Regulamento em comento, não foi finalizado, mas em breve 
será dado prosseguimento à sua elaboração. 

1. Realizações  

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6268 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Programa / Ação/ Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2268- Assistência ao Idoso  130.000 0 0 0 
Total do Programa  130.000 0 0 0 

. 
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4. GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA - GVG – UO: 10.101  
A Vice-Governadoria foi reestruturada, em novembro de 2011, conforme decreto nº 33.330, de 

10/11/2011, publicado no do DF nº 218, de 11/11/2011, republicado no do DF nº 221, de 18/11/2011.  
Conforme decreto nº 25.511, de 19/01/2005, publicado no do DF nº 14 de 20/01/2005 que 

aprovou o Regimento Interno, da Vice-Governadoria do Distrito Federal, as seguintes competências, em 
síntese, são exercidas pela Vice-Governadoria: 

I. Assessorar o Vice-Governador no que concerne aos assuntos políticos, sociais, econômicos 
e de natureza parlamentar; 

II. Auxiliar o Vice-Governador em suas representações política e social; 
III. Acompanhar os programas, projetos e atividades do Governo do Distrito Federal, mantendo 

o Vice-Governador permanentemente informado; 
IV. Assistir diretamente o Vice-Governador em sua segurança pessoal, em assuntos de 

natureza militar e na segurança da Residência Oficial; 
V. Executar as atividades de cerimonial do Vice-Governador; 
VI. Executar as atividades de secretaria executiva do Vice-Governador. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 09 02 00 00 11 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 55 00 00 00 55 

Requisitados 
Órgãos do GDF 26 53 00 00 79 

Órgãos do Governo Federal 01 00 00 00 01 

Outros Estagiários 0 07 00 00 07 

Subtotal 91 62 00 00 153 

(+) Cedidos da unidade para outros órgãos  01 00 00 00 01 

Total Geral 92 62 00 00 154 

 

1. Realizações  
 
PROGRAMA DE GESTÃO:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PUBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 73.288 33.340 33.339 33.339 
2572 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Vice-
Governadoria do Distrito Federal- Plano Piloto 73.288 33.340 33.339 33.339 
8502 - Administração de Pessoal  7.224.079 8.337.314 8.334.604 8.334.604 
0027 - Administração de Pessoal-Vice-Governadoria do Distrito 
Federal- Plano Piloto 7.224.079 8.337.314 8.334.604 8.334.604 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  250.000 326.765 300.519 300.519 
6982 - Concessão de Benefícios a Servidores -Vice-Governadoria do 
Distrito Federal- Plano Piloto 250.000 326.765 300.519 300.519 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.400.000 1.085.817 1.013.601 875.550 
0026 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Vice-
Governadoria do Distrito Federal- Plano Piloto 1.400.000 1.085.817 1.013.601 875.550 

Total do Programa  9.057.367 9.783.236 9.682.064 9.544.012 
 

A Vice-Governadoria executa atividades de apoio ao Vice-Governador no exercício de suas 
atribuições legais, conforme descrito no Regimento Interno, decreto n°. 25.511  de 19 de janeiro de 2005, 
publicado do DF n°. 14  de 20 de janeiro de 2005. 

A Vice-Governadoria não executa programas e projetos prioritários e estratégicos; obras e 
serviços de engenharia custeados com recursos do  próprio orçamento; obras em parcerias público-privadas 
e com a comunidade; atividades dos Fundos Especiais e não possui convênios firmados com a União. 
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2.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 

No exercício 2013, a Vice-Governadoria cumpriu suas principais competências regimentais 
sem que ocorressem problemas relacionados a recursos orçamentários, humanos e materiais. 

Com relação ao exercício de 2014, as perspectivas são de sucesso no cumprimento de sua 
missão institucional, sem ocorrência de óbices significativos. 
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5. SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDE RAL – UO: 11.101  
A Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal – SEGOV criada pela Lei n° 236 de 

30/01/1992, órgão da administração pública direta teve sua estrutura administrativa publicada por meio dos  
Decretos n° 32.716 de 01 de janeiro de 2011, o Decr eto n° 33.201 de 16 de setembro de 2011 e demais 
legislações e tem como atuação e competências: 

I. coordenação e articulação político-governamental da administração direta e indireta;  
II. publicação de atos oficiais;  
III. coordenação política das relações institucionais com os demais Poderes do Distrito Federal 

e com os Poderes da República e dos Governos Estaduais ou Municipais;  
IV. acompanhamento dos programas, projetos e atividades do GDF, mantendo o Vice-

Governador permanentemente informado; 
V. análise prévia dos requisitos formais e pessoais dos atos administrativos e nomeação 

submetidos à deliberação do Governador;  
VI. acompanhamento das políticas de gestão governamental;  
VII. acompanhamento e avaliação da eficiência e eficácia da execução dos programas de 

governo;  
VIII. registro, monitoramento e acompanhamento das decisões;  
IX. gestão orçamentária e financeira da própria Secretaria de Governo;  
X. articulação, em âmbito distrital, dos programas e projetos destinados aos jovens de faixa 

etária entre 15 e 30 anos;  
XI. elaboração de políticas para a juventude; e  
XII. inserção do jovem no mercado de trabalho. 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 28 09 02 09 48 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 32 0 220 0 252 

Requisitados (+) 

Órgãos do GDF 02 08 32 19 61 

Órgãos Estaduais 01 00 00 00 01 

Órgãos do Governo Federal 00 00 05 00 05 

Outros Estagiários 00 15 00 07 22 

Subtotal  63 32 259 35 389 

(+) Cedidos da unidade para outros órgãos  00 02 00 549 551 

Total Geral 63 34 259 584 940 

1. Realizações  
 

PROGRAMA DE GESTÃO:  

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 10.000 0 0 0 
3678 - Realização de eventos  150.000 669.655 667.698 629.712 
0071 - Realização de eventos-Secretaria de Governo-Distrito 
Federal 150.000 669.655 667.698 629.712 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  440.753 611.201 611.201 312.871 
6960 - Reforma de Prédios e Próprios - Secretaria de Governo-
Distrito Federal 440.753 611.201 611.201 312.871 
8502 - Administração de Pessoal  50.133.565 139.057.533 138.792.234 138.792.234 
0062 - Administração de Pessoal-Secretaria de Governo- Plano 
Piloto 50.133.565 139.057.533 138.792.234 138.792.234 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  1.200.000 3.674.500 3.670.242 3.670.242 
6973 - Concessão de Benefícios a Servidores- Secretaria de 
Governo- Plano Piloto 1.200.000 3.674.500 3.670.242 3.670.242 
8517 - Manutenção  de Serviços administrativos Gerais  1.489.247 1.493.272 1.484.386 1.112.597 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0060 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -Secretaria 
de Governo- Plano Piloto 1.489.247 1.493.272 1.484.386 1.112.597 

Total do Programa  53.423.565 145.506.161 145.225.761 144.517.657 
 

O Programa tem como função prover os órgãos do DF dos meios administrativos necessários 
para implantação e gestão das ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados à sociedade. 
Dentro da sua estrutura conserva a manutenção do sistema administrativo que envolve a área de pessoal, 
eventos e a manutenção dos serviços administrativos gerais e operacionais.  

Durante o exercício de 2013, foram remunerados mensalmente uma média 900 servidores e 
concedidos mais de 1.000 benefícios, como auxílio creche, auxílio natalidade, auxílio transporte e auxílio 
alimentação. 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  30.000 3.690 3.690 3.690 
2525 - Modernização de Sistema De Informação-Secretaria de 
Governo- Plano Piloto 30.000 3.690 3.690 3.690 

 

Durante o exercício de 2013 foi adquirido um switch para melhoria do sistema de informática. 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6223 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA AD OLESCÊNCIA E ATENÇÃO À 
JUVENTUDE 
 

OBJETIVO GERAL:  

Promover o desenvolvimento integral da infância, ad olescência e juventude, atendendo as 
demandas de proteção e defesa dos seus direitos. 
 

Objetivo Específico 

004 - Promover o desenvolvimento integral e a parti cipação dos jovens do DF e Entorno, com 
especial atenção à população de baixa renda ou em s ituação de vulnerabilidade social. 

 
Indicadores 
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado 
Fonte  

1° ano 2° ano 3° ano 4° ano 

Capacitação dos 
conselheiros de Juventude % - - Anual 100 / 

 0 
100 / 
10 

100 100 
SEGV/ 

COORJU
V 

Jovens atendidos em 
atividades culturais e ação 
comunitária e/ou 
encaminhados a outros 
serviços por meio dos 
Centros de Juventude 

Unidade - - Anual 5.000 / 
24.510 

15.00/ 
75.750 

15.000 15.000 
SEGV/ 

COORJU
V 

Pesquisas, estudos, 
diagnósticos Unidade - - Anual 1 / 

 2 
1 / 
0 

1 1 
SEGV/ 

COORJU
V 

Execução Orçamentária e Financeira 
Programa/Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2794 - Assistência ao Jovem  260.000 150.000 50.000 50.000 
9725 - Assistência ao Jovem-Apoio as Comemorações do Mês da 
Juventude do DF- Distrito Federal 0 150.000 50.000 50.000 
3233 - Implantação dos Centros da Juventude  510.000 700.000 247.230 180.503 
5777 - Implantação dos Centros da Juventude-Implantação dos 
Centros da Juventude-Distrito Federal 500.000 250.000 247.230 180.503 
3678 - Realização de eventos  0 150.000 0 0 
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Programa/Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
4072 - Manutenção e Funcionamento do Conselho da Juventude  20.000 1 0 0 

Total do Programa  790.000 1.000.001 297.230 230.503 
 

Em 27 de abril de 2013 ocorreu a eleição do Conselho de Juventude do Distrito Federal 
durante uma conferência no Museu Nacional do Complexo Cultural da República, onde 20 conselheiros de 
Juventude do Distrito Federal foram eleitos conforme Lei nº 5.020 de 23 de janeiro de 2013, sendo 14 
(quatorze) conselheiros representantes da Sociedade Civil como membros titulares e 06 (seis) membros 
conselheiros suplentes.  

A formação desses conselheiros distritais através de cursos de capacitação e disseminação da 
política de juventude do Distrito Federal/DF, foi objeto de apresentação e aprovação de Projeto Básico e 
Plano de Trabalho junto à Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República conforme registro 
no SICONV nº 776408/2012 – SNJ/SG/PR e Processo Nº 00019.000676/2012-46 de R$ 150.000,00 (Cento 
e cinquenta mil reais) - Convênio em execução. 

As obras dos Centros de Juventude, que tem como previsão o atendimento de 6.000 
jovens/ano, oferecendo qualificação profissional, atividades culturais, esporte e lazer e atendimentos com 
intuito de permitir ao jovem acessibilidade a informação e cidadania, estão em andamento e em fase de 
conclusão nas seguintes localidades: Estrutural, Expansão do Setor “O” em Ceilândia, Samambaia e 
Sobradinho. A construção de outros Centros estão previstos em outras cidades, conforme programação 
apresentada a seguir: 

Quadro Situacional dos Centros de Juventude do Dist rito Federal 
Território  Obra Equipagem  

Estrutural Em andamento. Previsão para finalização final em   
dezembro/2013. 

Processo licitatório encaminhado para 
aquisição. 

Ceilândia – Expansão Setor O Em elaboração do Projeto arquitetônico e executivo. Processo licitatório pronto para 
encaminhamento. 

Samambaia Projeto executivo sendo finalizado pela Novacap. Processo licitatório pronto para 
encaminhamento. 

Sobradinho Projeto executivo sendo finalizado em conjunto com a 
Administração da RA. 

Processo licitatório pronto para 
encaminhamento. 

Brazlândia  Terreno disponibilizado pela Terracap, projeto executivo 
a ser iniciado. 

Processo licitatório em elaboração. 

São Sebastião Terreno disponibilizado pela RA, projeto executivo a ser 
iniciado. 

Processo licitatório em elaboração. 

Paranoá Terreno disponibilizado pela RA, projeto executivo a ser 
iniciado. 

 

 Fercal Em negociação junto a Administração  
Itapoã Em negociação junto a Administração  
Plano Piloto Em negociação junto a Administração  
Ceilândia (Guariroba) Parceria 
Sedest 

Pequena reforma no prédio do COSE Processo licitatório pronto para 
encaminhamento. 

Planaltina (Buritis) Parceria 
Sedest 

Pequena reforma no prédio do COSE Processo licitatório pronto para 
encaminhamento. 

 
Entre os meses de agosto e novembro de 2013, foi desenvolvido o Projeto “Mês da 

Juventude ”, o qual fomenta a participação qualitativa da juventude do Distrito Federal vinculando a 
mobilização e o engajamento social a uma pauta de reconhecimento, ampliação e garantia dos direitos de 
todos os jovens. Nesse processo, ele é estimulado a inserir as suas demandas por formação profissional, 
ingresso no mundo do trabalho, educação de qualidade, fruição de tempo livre e bens culturais, mobilidade 
urbana, entre outras demandas recorrentes – e já devidamente levantadas em processos anteriores como 
os da 1ª e 2ª Conferências de Juventude – num contexto em que ele é um ator institucional constituído e 
reconhecido pelo poder público.     

O mês da Juventude foi inspirado no dia 12 de agosto, instituído pela Organização das Nações 
Unidas e celebrado em todo o mundo como “Dia Internacional da Juventude”  e visto como o momento de 
afirmar as políticas destinadas aos jovens, proporcionando parcerias em defesa dos seus direitos. Os 
eventos do mês da juventude totalizaram em média 75.750 jovens atendidos conforme eventos abaixo 
descritos: 

− Festival de Cultura Incra 08 – O evento que aconteceu no dia 28 de setembro em 
Brazlândia com a participação de 2.000 jovens; 

− Produarte – A atividade aconteceu no dia 08 de setembro e atendeu 3.000 jovens; 
− II Fight pelo Sonho – Atividade realizada em Ceilândia no dia 24 de agosto com atendimento 

a 1.000 jovens; 
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− Debate Sobre Educação Especial e Jovens – O debate foi realizado no dia 29 setembro em 
Ceilândia com a participação de 1.000 jovens;  

− Circuito Cufa de Skate de Rua – DF STREET (1ª e 2ª Etapa) – O evento aconteceu nas 
Regiões Administrativas de Ceilândia em 21 de setembro em Samambaia com participação de 1.500 jovens; 

− Elemento em Movimento – A Atividade aconteceu em Ceilândia nos dias 21 e 22 de 
setembro com 2.000 jovens atendidos;  

− Nova Velha Escola – O Evento que aconteceu no dia 28 de setembro, em Ceilândia com a 
participação de 1.000 jovens.  

− Enraizando Ideias – O Evento que aconteceu no dia 05 de agosto no CEF e no dia 31 de 
agosto em Ceilândia com a participação de 2.000 jovens; 

− II Voo Coletivo – Cidade Estrutural, no dia 28 de setembro com atendimento a 3.000 jovens;  
− Feira de Música Novas Bandas – O Evento aconteceu no dia 20 de setembro com a 

participação de 3.000 jovens; 
− Festival de Talentos do CED 01 – O evento aconteceu no dia 27 de setembro, com a 

participação 1.000 jovens; 
− Encontro de Lideranças Estudantis – Realizado no Núcleo Bandeirante, Paranoá, Plano 

Piloto, São Sebastião com a participação de  6.000 jovens;  
− Dia D – Foram realizadas oficinas de dança, música, artes plásticas, teatro e esportes, e 

também palestras com debates contra o bullying, contra a violência dentro da escola e também praticas a 
favor da cultura de paz e da aceitação da diversidade; 500 jovens atendidos;  

− Elemento 5 – Aconteceu nos dia 28 e 29 de setembro em Planaltina com a participação de 
2.000 jovens; 

− II Semana de Arte e Cultura de Planaltina – O evento aconteceu no dia 14 de setembro e 
atendeu 2.000 jovens;  

− 9º Batizado e Troca de Cordas, Capoeira Mata Verde – Comunidade do Plano Piloto, no dia 
28 de setembro e atendeu 500 jovens;  

− Debate: Manifestação e as Repercussões na Saúde – O debate foi promovido para melhoria 
da saúde da população onde foram apresentadas alternativas de elaboração, de intervenção 
governamental, contando com o apoio das políticas públicas, o que gerou um documento de propostas de 
mudanças, necessárias para este setor defasado, combatendo assim o impacto e repercussão na 
precariedade da saúde pública das regiões administrativas. Participaram do evento 200 jovens;  

− Encontro Afro-Cultural – Evento foi realizado no Conic, Plano Piloto, nos dias 21 e 22 de 
setembro de 2013; com a participação de  2.000 jovens; 

− Encontro da Juventude Tradicional de Povos de Terreiro do DF – Aconteceu no dia 31 de 
agosto; com a participação de 200 jovens.  

− Encontro de B.Boys e B.Girls – O evento aconteceu no dia 05 de outubro, no Conic do 
Plano Piloto e atendeu 2.000 jovens; 

− Oficina de Enfrentamento ao Racismo Institucional – Aconteceu no dia 29 de novembro com 
participação de 100 jovens; 

− Hip Hop e Cidadania em Brazlândia: 2.000 jovens atendidos;  
− Porão do Rock – Aconteceu no dia 27 de outubro.  
− Copa Uefas – Aconteceu no dia 06 de setembro no Riacho Fundo II; e atendeu 1.000 

jovens;  
− Escola de Futebol Impacto Riacho Fundo – Aconteceu no dia 31 de agosto; e atendeu 
−   1.000 jovens; 
− Rua do Esporte e Lazer, Riacho Fundo II – Aconteceu no dia 05 de outubro; com a 

participação de  2.000 jovens;  
− Circuito Canto dos Mártires – Evento aconteceu no dia 08 de setembro; com a participação 

de 2.000 jovens; 
− Sarau Samambaia Poética – Aconteceu no dia 13 de setembro; e atendeu 2.000 jovens; 
− Caravana Cultural da Juventude – Aconteceu no dia 15 de setembro na cidade de Santa 

Maria: com a participação de  3.000 jovens; 
− Sarau Radical: Vez e Voz da Periferia – Aconteceu no dia 21 de setembro de 2013, em São 

Sebastião; com a participação de 2.000 jovens; 
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− Encontro do Hip Hop de Sobradinho II – Aconteceu no dia 26 de outubro;  com a 
participação de 2.000 jovens; 

− Hip Hop Cultural – Aconteceu no dia 13 de outubro na Região Administrativa de Sobradinho; 
com a participação de 2.000 jovens;  

− Juventude Ativa – Aconteceu no dia 19 de outubro de 2013 na Região Administrativa de 
Sobradinho; com a participação de 2.000 jovens; 

− Evento de Encerramento do Trabalho Social na Vila D’Nocs – A programação foi totalmente 
voltada para a juventude da Vila DNOCS, com atrações que fomentaram a participação dos jovens como: 
realização de oficinas de dança e teatro, lutas marciais e outras, serviços à comunidade como: cortes de 
cabelo, atendimento na área da saúde, atendimento odontológico, oftalmológico básico, etc. Emissão de 
documentos como: RG, CTPS para jovens e apresentações culturais de street dance e outras;foram 
atendidos 3.000 jovens; 

− Cara e Cultura Negra – O evento aconteceu entre os dias 15 e 30 de novembro; e atendeu  
15.000 jovens;  

− Encontro Cultural da Juventude e as Ancestralidades de Matriz Africana em Espaço de 
Preservação Público – Sobradinho em 17 de novembro; com a participação de  500 jovens;  

− Oficina Internacional sobre Participação Cidadã de Adolescentes e Jovens – “Oficina 
Internacional - Participação Cidadã de Adolescentes e Jovens”, nas datas de 9, 10, 11, 12 e 13 de 
dezembro; com a participação de 250 jovens.  

 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

Foram realizadas diversas reuniões com o intuito de fortalecer a reunião democrática no DF, 
funcionando como um espaço de debate de políticas públicas entre representantes do governo e 
representantes da Sociedade Civil . Nesse contexto, pode-se citar: 

− III Seminário Internacional sobre Sistema Estadual de Participação Cidadã em Porto alegre, 
II Encontro Brasileiro de CDES, realizado na cidade de Porto Alegre; 

− II Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável, os conferencistas debateram 
sobre experiências participativas; com desafio dos governantes locais, realizada em abril no DF; 

− No mês de junho, realizaram-se em Brasília algumas reuniões do Pleno do CDES, que 
deliberaram sobre: posse à nova gestão de conselheiros/as, apresentação do Projeto Brasília 2060, posse 
da nova gestão de conselheiros e criação do GT da Região Metropolitana, Participação e co-organização do 
I Encontro da Rede de Conselhos Econômicos e Sociais da América Latina e do Caribe; 

− Em agosto aconteceu a Reunião Extraordinária do Pleno do CDES-DF para apresentação e 
debate do projeto Brasília 2060; 

− Em dezembro, a 8ª Reunião do Pleno do CDES-DF que deliberou sobre: aprovação da 
Carta de Concertação do Pacto pela Educação Integral no Distrito Federal e da Carta de Recomendação do 
Pacto pela Região Metropolitana.  

− Publicado decreto que instituiu o Grupo Técnico de Revisão do PDTU e do Grupo Técnico 
governamental de acompanhamento do Projeto Brasília 2060, além de assinatura dos Termos de 
Cooperação Técnica entre: GDF x Unb, GDF x UCB e GDF x DIEESE; portaria de Instauração Rede de 
Observação do Pacto pela Educação Integral, 

− Instauração da Câmara Temática da Juventude e a composição do Comitê Técnico do 
Observatório da Equidade.  

Os Grupos de Trabalho do CDES-DF, nas áreas de educação, saúde e transporte, realizaram 
reuniões no mês de outubro/2013 e deliberam sobre: o Pacto pela Educação Integral, apoio para a criação 
dos parques de científicos tecnológicos dessas universidades e o II Diálogos CDES-DF: Mobilidade Urbana 
e Políticas Públicas de Transporte e o III Diálogos CDES-DF no qual foram estabelecidas diretrizes para a 
região metropolitana que resultou na formulação da Nota de Recomendação pelo Pacto da Região 
Metropolitana; Em dezembro os Secretários de Governo se reuniram para debater as formas de 
acompanhamento do Projeto Brasília 2060, bem como o estabelecimento de agenda para o pleito.  

Em setembro realizou-se o II Diálogos CDES-DF: Mobilidade Urbana e Política de Transporte 
no DF, com 208 participantes e em novembro o III Diálogos CDESDF: Desenvolvimento Integrado e 
diretrizes para a Região Metropolitana no DF com 105 participantes. Além dessas ações cita-se a 
assinatura da Portaria de instauração da Rede de Observação do Pacto pela Educação Integral da 
Educação na 8ª Reunião do Pleno do CDES-DF. 
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Projeto ““GDF Junto de Você” 
 

A Secretaria de Estado de Governo vem desenvolvendo o projeto “GDF Junto de Você” que 
conta com uma mesa de debate sobre as potencialidades estratégicas para o desenvolvimento das Regiões 
Administrativas. Em novembro de 2013 realizou-se nas cidades de Sobradinho e Ceilândia o “Debatendo a 
Cultura em Sobradinho”, com 40 participantes e O “Desenvolvimento Econômico: comércio e indústria em 
Ceilândia”, com 50 participantes; Em dezembro o evento “Agricultura Familiar em Planaltina” registrou 80 
participantes e o “Segurança Pública no DF e na Região Metropolitana”, no Gama, 60 participantes. 

 
Acordo de Cooperação Técnica Secretaria de Governo – CODEPLAN 
 

Em 14 de maio de 2012, a CODEPLAN assinou um acordo de Cooperação Técnica com a 
Secretaria de Governo do Distrito Federal (número 01/2012 - CODEPLAN) cujo objeto é a cooperação 
técnica entre as partes para o desenvolvimento do Observatório da Equidade do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal – CDES-D. Este instrumento visa subsidiar o 
trabalho dos conselheiros do CDES-DF, por meio de realização de estudos, pesquisas e promoções de 
atividades que produzam diagnósticos e sistematizem proposições com o objetivo de apontar estratégias 
para o desenvolvimento econômico e social e para o acompanhamento e enfrentamento das desigualdades 
no DF. Dentre as consultorias realizadas destaca-se: Economia, entregue um produto, restam ainda três 
produtos para serem entregues até 28/02/2014; Georreferenciamento, conclusão em 30/12/2013, na qual 
foram entregues quatro produtos; Juventude, conclusão dia 13/12/2013, foram entregues quatro produtos; 
Participação Social, entregue um produto, restam três produtos para serem entregues até 28/02/2014; 
Sistema de Governança Estratégica e participativa, entregue um produto, restam três produtos para serem 
entregues até 28/02/2014; Análise jurídica, entregue dois produtos e a consultora solicitou o cancelamento 
do contrato; Análise Técnica - GT Transporte e Educação, entregue dois produtos e a consultora solicitou o 
cancelamento do contrato; Saúde, biotecnologia e desenvolvimento econômico, entregue um produto, 
restam três produtos para serem entregues até 28/02/2014. 
 
Participação Social 
 

Com o intuito de auxiliar o fortalecimento da governança participativa, propondo-se a 
sistematizar o processo de integração entre as diversas Instâncias de Participação Social (IPS) já 
existentes, assim como, identificar, prevenir e mediar conflitos de interesses entre as mesmas, está sendo 
criado o Sistema de Participação Social do Distrito Federal para funcionar de forma aberta e flexível, em 
consonância com as novas mídias e reconhecendo as várias possíveis formas de participação. 
 
Conselho Comunitário 
 

O Conselho Comunitário de Estado, criado pelo Governador através do Decreto 34.597 de 
26/08/2013 possibilitou a implantação do Sistema de Participação Social do Distrito Federal, conforme as 
orientações do Compromisso Nacional de Participação Social, em fase de implantação pela Presidência da 
República.  

Dentre as realizações pode-se ressaltar a intensa participação das lideranças de Conselhos e 
de comunidades no Programa “GDF junto de Você”, realizado entre novembro e dezembro de 2013,  
quando foram organizadas reuniões de lideranças com o governador.  

Algumas ações foram executadas, como:  
− a criação de infraestrutura para Conselhos Comunitários implantação de salas para 

funcionamento de Conselhos Comunitários nas Regiões Administrativas de Samambaia, Planaltina e Riacho 
Fundo;  

− acompanhamento da atuação do Governo em todas as conferências de 2013 (SEDEST, 
Direitos Humanos, Cidades, Desenvolvimento Rural e Sustentável, Igualdade Racial, CONAE, Meio 
Ambiente e Resíduos Sólidos);  

− dezesseis  reuniões entre as Secretarias promotoras das conferências no DF e os membros 
que compõem o Comitê Governamental de Acompanhamento das Conferências (Secretaria Geral da 
Presidência, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Transparência, Secretaria de Publicidade, 
Secretaria de Comunicação);  
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− monitoramento das reuniões da Comissão de Obras do Orçamento Participativo;  
− acompanhamento e organização da Plenária dos Delegados do OP, na qual ocorreu a 

prestação de contas;  
− 04 audiências nas administrações do Lago Sul, Lago Norte, Paranoá e Brasília para debater 

a proposta de normatização das atividades no Lago Paranoá; 
− Quarenta reuniões com representantes de categorias que utilizam o espelho d´agua do lago 

para realizar atividades esportivas, de lazer etc; 
− redação final Projeto de Lei, do Decreto e do Termo de Adesão foram encaminhados à 

Câmara Legislativa;  
− assinatura do Termo de Cooperação entre o INCRA e o GDF, que permitiu ao Governo do 

DF destinar áreas do governo para assentamentos; Instalação do PRAT (Programa de Assentamento de 
Trabalhadores Rurais);  

− instituição do Conselho de Política de Assentamentos;  
− destinação de cinco áreas, pertencentes à TERRACAP, para a regularização dos 

acampamentos: Nova Canapuã, 15 de agosto, 1º de julho, Estrela da Lua e Pinheiral.  
Em apoio à realização de eventos de movimentos sociais com atuação de relevância 

reconhecida por meio de articulação com diversos setores do Governo do DF, foram executadas as ações a 
seguir financeiro, infraestrutura e serviços:  

− Encontro do Movimento de Mulheres Camponesas;  
− Congresso nacional da CONTAG, Marcha das Margaridas; 
− Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente; 
− III Encontro das Mulheres de Terreiro do Centro-Oeste; 
− Acampamento Nacional Cigano; 
− Marcha Nacional contra a Homofobia; 
− Encontro das Mulheres Campesinas; 
− Marcha para Jesus;  
− Parkour; e 
− negociação entre os movimentos sociais e os órgãos do Governo nas manifestações de 

junho e 7 de setembro. 
Na área de Segurança Pública do GDF, foi promovida a “Ação pela Vida”, com 

acompanhamento das reuniões e implementação do Decreto de Regulamentação dos Bares. 
Foi realizado um curso de 40 horas para os servidores da Coordenadoria de Articulação e 

Participação Social e um seminário para 200 pessoas,com o objetivo de potencializa o debate acerca da 
prática da mediação de conflitos, e proporcionar às lideranças populares, movimentos sociais, profissionais 
da segurança pública e aos gestores públicos um momento de formação específico para tratar desse tema 
buscando também expandir essa prática.  

 
Parcerias Público-Privadas - PPP 
 

Com relação a modalidade de Parcerias Público-Privadas  - PPP, estão em andamento os 
seguintes projetos: 

−  Resíduos Sólidos Urbanos, fase atual: pronto para publicação do edital (valor estimado: R$ 
11,7 bilhões); 

−  Centro de Gestão Integrada – CGI, fase atual: aguardando vistoria para apresentação de 
propostas (valor estimado: R$ 820 milhões);  

− Saúde, pronto para pulicar o edital de licitação (valor estimado R$ 6,1 bilhões); Saída Norte, 
Conselho Gestor das PPP já aprovou os estudos;  

− Setor Habitacional – Jd. Meireles e Mangueiral 2, em fase de estudo pela SEDHAB; 
−  Na Hora, estudo sob análise (levantamento de áreas previstas para novas instalações 

concluída pela TERRACAP, faltando entrega das modelagens econômico-financeira e jurídica);  
− Estacionamentos Subterrâneos, situação atual: Aguardando entrega de nova modelagem 

econômico-financeira, tendo em vista a redução do objeto a ser contratado; 
−  Sistema Penitenciário, em análise da documentação na Secretaria de Estado e Segurança 

Pública do Distrito Federal, das empresas que participaram do PMI; 
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−  Centro Administrativo, está na fase “contratada em andamento”, com previsão de entrega 
da 1ª etapa em janeiro de 2014 (valor estimado de R$ 3,2 bilhões); 

−  Jardins Mangueiral-I, estágio atual: “contratada em andamento”, com entrega de imóveis 
aos contemplados dentro dos prazos previstos (valor estimado R$ 1,03 bilhão).  

 

Agenda Institucional 

− Inauguração de Centro de Ensino Infantil, 
−  visita ao Centro Educacional Pompílio Marques de Souza, para homenagear os alunos 

aprovados no vestibular da UnB; 
−  reunião do Governador com administrador e lideranças, almoço com forças vivas de 

Planaltina, entrevista na Rádio Alternativa FM 107,7, em planaltina;  
−  Pouso helicóptero e circuito interno pela 26ª Delegacia da Policia Civi;, 
−  Inauguração de Centro de Ensino Infantil de Samambaia, visita à Administração de 

Samambaia; 
−  entrega de 75 viaturas da Polícia Militar; 
−  almoço com forças vivas de Samambaia; 
−  entrevista na rádio Comunitária de Samambaia; Inauguração de campo sintético; 
−  inauguração do Posto de Saúde urbano da Metropolitana; 
−  inauguração da Biblioteca Vó Philomena; 
−  entrega da Reforma da Casa dos Pioneiros do Núcleo Bandeirante; 
−  inauguração do campo Gramado da Divinéia; Almoço com forças vivas de Recanto das 

Emas (280 pessoas); 
−  Inauguração da quadra de futebol de grama sintética;  
− inauguração do Escritório da CAESB no Recanto das Emas; 
−  visita surpresa ao CEM 111 para entrevista exclusiva com a TV Reflexo Cultural; 
−  entrevista na rádio comunitária Líder FM; 
− Rota veicular para inspeção de obras, Bairro São José - verificação de obras de drenagem e 

recuperação asfáltica da Rua 8; 
−  almoço com forças vivas de Vicente Pires; Substituição de geladeiras pelo Projeto Agente 

CEB; 
−  II, inauguração da Clínica da Família e almoço com forças vivas de Sobradinho (300 

pessoas);  
− Almoço com as forças vivas do Guará, entrevista coletiva aos meios de comunicação local, 

inauguração da Casa de Cultura; 
− Revitalização dos Becos da Quadra 4 (Pintura em Grafite do Beco); 
−  entrega da revitalização do campo de areia e implantação do parquinho infantil; Complexo 

da Quadra 5 (entrega da revitalização da Praça do Gavião – PEC, parquinho infantil, calçamento com 
acessibilidade, ajardinamento e  estacionamentos para moradores, PEC e inspeção das obras em 
andamento das  quadras poliesportiva e de areia);  

− Almoço com forças vivas do Cruzeiro e XXVII AGO – Convenção dos Ministros das 
Assembleias de Deus do Planalto Central; Almoço com os empresários locais, entrega dos termos de 
permissão de ocupação de área pública por quiosques, trailers e similares; 

−  reunião com o Movimento Habitacional e Cidadania das Pessoas com Deficiência do DF, 
reunião dos proprietários de concessionárias da Ceilândia; Fórum de Mobilidade por Bicicleta, Decreto n° 
34.530, de julho de 2013;  

− Desfile Cívico Militar da Independência – 7 de Setembro de 2013; 
−  Inauguração da subestação e linha de transmissão, Cidadania com Energia – substituição 

de 700 (setecentos) refrigeradores e 3.000 (três mil) lâmpadas, lançamento do Programa Asfalto Novo, 
reforma do restaurante comunitário; 

−  inauguração da Escola Classe na Quadra 108, anúncio da construção da Escola da Copa; 
−  apresentação do teatro “Programa de Educação Fiscal” para os alunos; 
−  visita na residência do Núcleo de Internação Domiciliar; 
−  inauguração da iluminação do canteiro central da 1ª Avenida Sul (altura das quadras 

101/301 a 109/309) e  
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− lançamento da licitação do Centro Cultural no Espaço Imaginário. 
 

Relações Institucionais 

− acompanhamento da Atividade Parlamentar no Congresso Nacional;  

− acompanhamento da Agenda Política Semanal e dos debate no Plenário e Comissões da 
Câmara do Deputados e do Senado Federal;  

− acompanhamento da Agenda Política de âmbito Nacional com foco para o DF; 

−  coordenação e apoio à implementação de projetos ou ações em articulação com órgãos ou 
programas federais;  

− coordenação do apoio a eventos e atividades nacionais, organizadas por órgãos federais ou 
organismos internacionais;  

− elaboração do quadro de oportunidades de Programas e Ações do Governo Federal com 
base na LOA/2013;  

− coordenação do trabalho de execução das emendas parlamentares de interesse do GDF, 
junto ao Orçamento Geral da União (em 2013 foram apresentadas 128 Emendas ao OGU com destino a 
Órgãos do GDF);  

− elaboração do Caderno de Sugestões de Emendas ao Orçamento Geral da União 2014; 
Representação da Secretaria de Estado de Governo em fóruns colegiados no âmbito do GDF,  

− elaboração do boletim informativo GDF no Congresso, voltado para o Congresso Nacional e 
Ministérios. 

 
Assuntos Jurídicos 

− participação na elaboração da minuta de decreto que institui o Fórum Distrital de Mobilidade 
Urbana Cicloviária. Resultado: Decreto nº 34.530, de 25 de julho de 2013, que institui o Fórum da Política 
de Mobilidade por Bicicletas no Distrito Federal; 

− participação na elaboração da minuta de decreto que regulamenta a Lei Distrital nº 
5.020/2013, que cria o Conselho de Juventude do Distrito Federal – Conjuve/DF. Resultado: Decreto N° 
34.168, de 28 de fevereiro de 2013, que regulamenta os arts. 4º e 5º da Lei nº 5.020, de 22 de janeiro de 
2013, que institui o Conselho de Juventude do Distrito Federal - CONJUVE-DF;   

− participação na elaboração da minuta de decreto que regulamenta a Lei Distrital nº5.142, de 
31 de julho de 2013, e institui a Política Distrital de Atenção ao Jovem. Resultado:  Aguardando publicação 
do decreto; 

− participação na elaboração da minuta do estatuto do Consórcio Público de Manejo de 
Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás –Corsap DF/GO. 
Resultado:  O governador e demais representantes dos municípios assinaram o estatuto do Corsap DF/GO, 
que foi publicado no DODF nº 178, de 27 de agosto de 2013; 

− participação na elaboração do Regimento Interno do Conselho de Política de Assentamento 
Rural do Distrito Federal – CPA/DF; O Conselho de Política de Assentamento Rural do Distrito Federal – 
CPA/DF, vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, 
criado pela Lei nº 1.572 de 22 de julho de 1997, é órgão de assessoramento do Governo do Distrito Federal 
responsável pelo planejamento, acompanhamento e monitoramento do Programa de Assentamento de 
Trabalhadores Rurais – PRAT. Resultado:   Decreto nº 34.199, de 7 de março de 2013; 

− participação na elaboração da minuta de decreto que cria o Comitê Governamental de 
Acompanhamento de Conferências (CGAC); Idealizado com o intuito de reforçar a participação social, o 
novo órgão tem o objetivo de planejar, conduzir e avaliar a realização das conferências organizadas pelo 
GDF. A Secretaria de Governo é a responsável por coordenar o Comitê. Resultado:  Decreto nº 34.345, de 
07 de maio de 2013; 

− participação na elaboração do Projeto de Lei que dispõe sobre o plano de uso e da 
ocupação do Lago Paranoá. Resultado: O processo encontra-se na Coordenadoria de Articulação 
Intergovernamental; 

− processo autuado para análise da solicitação da comunidade local de Taguatinga e Vicente 
Pires consubstanciado em abaixo-assinado, representado por 1.669 assinaturas, objetivando, em suma, o 
tombamento do Taguaparque como patrimônio cultural e histórico do Distrito Federal. Realização de estudo 
para relatar os instrumentos jurídicos existentes para a proteção da área do Taguaparque, a fim de que a 
área continue sendo utilizada apenas como espaço público e gratuito para cultura, esporte e lazer das 
famílias; 
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− participação na elaboração e conclusão do Projeto de Lei 1.532/2013, que dispõe sobre o 
licenciamento para funcionamento de atividades econômicas ou sem fins lucrativos. Resultado: Em 
andamento na Câmara Legislativa; 

− participação na elaboração do Projeto de Lei nº 1531/2013, que dispõe sobre o 
licenciamento para realização de eventos. Resultado: Em andamento na Câmara Legislativa; 

− acompanhamento de audiências públicas sobre o uso e ocupação do solo no Distrito 
Federal; Proposta de alteração da Lei nº 2.326/1999, objetivando atualizar a legislação ao contexto atual, 
destacando a revogação do parágrafo único, artigo 6º, da Lei nº 2.326/1999, sob a justificativa de que o 
pinus elliotis e eucalyptus são uma flora exótica e não se enquadram entre as espécies consideradas aptas 
pela área de preservação permanente pela legislação federal, bem como não possuiriam valor ambiental ou 
econômico. Resultado: Lei nº 5.140, de 31 de julho de 2013; 

− análise de processos de doação de interesse do Distrito Federal – em atendimento ao 
Decreto nº 27.816 de 28 de março de 2007, que delega competência ao Secretário de Estado de Governo 
do Distrito Federal, especificamente para representar o Distrito Federal nas escrituras públicas de compra e 
venda, reversão, permuta e doação de bens imóveis. Esta Coordenadoria analisa os instrumentos de 
doação encaminhados para assinatura do Secretário de Estado de Governo, bem como os processos em 
que se pretende realizar doação; 

− análise de processos de cessão de uso de bens imóveis, de interesse da Secretaria de 
Estado Governo; 

− análise de processos referentes à ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de 
Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa de Brasília – RA I; A Lei Complementar nº 
766/2008 dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações 
Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa de Brasília – RA I. O artigo 13, parágrafo único, da 
supracitada lei, dispõe que “O termo administrativo da concessão de uso de que trata esta Lei 
Complementar será firmado com o proprietário do imóvel ou seu procurador e assinado pelo Secretário de 
Estado de Governo do Distrito Federal” (sem grifo no original). Ante delegação de competência ao 
Secretário de Estado de Governo para representar o Distrito Federal nos contratos conhecidos como 
“puxadinho”, documentação e o termo de concessão de uso é submetido à assinatura do Secretário de 
Governo; 

− análise de requerimento formulado pelo Fórum de Cultura de Ceilândia para o tombamento 
da Caixa D’água naquela Região Administrativa - PROCESSO Nº 150.000.421/2011; 

− análise do processo contendo minuta de contrato de comodato a ser celebrado entre o SESI 
e o Distrito Federal, até a realização da permuta dos lotes, tendo por objeto o imóvel localizado na QNM 27, 
Área Especial B, Ceilândia/DF; 

− análise do termo de cessão de uso de bem imóvel, situado no Shopping Popular de Brasília, 
a ser celebrado entre o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Governo e pela 
Coordenadoria das Cidades da Casa Civil da Governadoria, e o Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal – DETRAN; 

− análise de termo de cessão de uso de bem imóvel, situado no Shopping Popular de Brasília, 
a ser celebrado entre o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Governo e pela Casa 
Civil da Governadoria, e o Banco de Brasília – BRB; 

− análise de processos administrativos em que se pretende firmar contrato de concessão de 
uso onerosa entre o Distrito Federal, por intermédio da SEGOV, e o interessado, referente à área adjacente 
à loja situada no endereço SHCS, conforme dispõe a Lei nº 766/2008 sobre o uso e a ocupação do solo no 
Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa de Brasília – 
RA I, os conhecidos “puxadinhos”; Resultado: contratos de concessão de uso onerosa, regularizando a 
situação dos “puxadinhos” no comércio local da Asa Sul; 

− análise de processos com solicitação de doação de bens imóveis pela União, considerando 
que o Decreto nº 27.816, de 28 de março de 2007, delega competência ao Secretário de Estado de 
Governo do Distrito Federal, especificamente para representar o Distrito Federal nas escrituras públicas de 
compra e venda, reversão, permuta e doação de bens imóveis. Resultado: Em andamento; 

− análise da Instrução Normativa nº 01/2013 da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que tem 
o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos necessários para a segurança de estruturas temporárias, 
visando a proteção da vida; 
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Assuntos Legislativos 
 

Realizada a articulação político-institucional entre o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo, para, de um lado, viabilizar a aprovação dos projetos de interesse do Governo e, de 
outro, fazer chegar aos Parlamentares um conjunto considerável de informações sobre as mais 
variadas decisões tomadas nos órgãos e entidades da administração pública distrital.  Articulação 
com os Parlamentares a votação da maioria das proposições encaminhadas. 

A movimentação de proposições legislativas e de matérias administrativas, resumidamente, 
foram as seguintes:  

1. Projetos de iniciativa do Executivo encaminhados à Câmara Legislativa: 190 projetos; 
2. Projetos de iniciativa do Executivo aprovados: 179 projetos, representando 94%. 
De forma sintética, até o final de 2013, foi apresentado na Câmara Legislativa um conjunto 

considerável de proposições a saber: 
1. Total geral de proposições (quantidade): 17.830; 
2. Proposições do Executivo (quantidade): 489; 
3. Proposições do Legislativo (quantidade): 17.341. 
 

2.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
Embora tenha havido algumas dificuldades orçamentárias e financeiras, em detrimento da 

dotação autorizativa aprovada pela Lei nº 4.744, de 29.12.2011 que inicialmente previa as despesas fixadas 
para a Secretaria de Estado de Governo, por força do Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012, o qual 
criou a Governadoria da Casa Civil, avalia-se positivamente o desempenho da unidade, durante o exercício 
de 2013. 

De maneira geral, a SEGOV, por intermédio de alguns projetos e eventos como o “GDF Junto 
de Você”, os diálogos diretos nas Regiões Administrativas, bem como diversos outros realizados no 
decorrer do ano, como a “Semana da Juventude” conseguiram aproximar o GDF e a população, de forma 
que o povo pôde entender melhor sobre a atuação do Governo nas cidades, e, por outro lado, ao GDF 
conhecer sobre as reais necessidades e dificuldades enfrentadas pelos moradores. Tal forma de atuação 
está voltado para uma proposta de administração gerencial, que visa promover a melhoria da gestão pública 
em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à 
transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco 
no cidadão-cliente. 

Cabe ressaltar que, com o evento “Semana da Juventude”, foram assistidos mais de 70 mil 
jovens em diversas localidades no DF, superando a meta prevista no PPA, para 2014. 
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6. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL – PGDF – UO: 12.101 
A Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, órgão central do Sistema Jurídico do Distrito 

Federal, é instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e à Administração, dotada de autonomia 
funcional, administrativa e financeira, na forma do artigo 132 da Constituição Federal. 

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade exercer a advocacia pública, 
cabendo-lhe, ainda, prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito 
Federal e tem por objetivos: 

I. Orientar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de 
julgados relacionados com a Administração Direta do Distrito Federal; 

II. Zelar pelo cumprimento, na Administração Pública Direta e Indireta, das normas jurídicas, 
das decisões judiciais e dos pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; 

III. Publicar, manter e divulgar matéria doutrinária, legislativa e de jurisprudência visando o 
aperfeiçoamento de pessoal; 

A PGDF tem por diretrizes: 
I. Representar o Distrito Federal em juízo; 
II. Cumprir suas competências legais e regimentais; 
III. Defender os interesses públicos e a manutenção do patrimônio do Distrito Federal; 
IV. Exercer a Consultoria Jurídica do Distrito Federal; 
V. Uniformizar matérias de interesses comuns com Procuradorias Gerais e outros Estados e 

jurisprudências administrativas existentes; 
VI. Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Distrito Federal; 

VII. Ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares e de seqüestro de bens; 
VIII. Zelar pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e demais regras expressas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito 
Federal, nas leis e atos normativos aplicáveis aos atos da Administração Pública Direta e Indireta do DF.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 87 215 23 180 505 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 82 00 00 00 82 

Requisitados 

Órgãos do GDF 9 04 00 00 13 

Órgãos Estaduais 01 00 00 00 01 

Órgãos do Governo Federal 00 00 00 00 00 

Outros 
Estagiários 00 158 00 00 00 

Terceirizados (FUNAP) 00 00 00 00 00 

Subtotal (Força de Trabalho) 179 377 23 180 601 

(+) Cedidos para outros órgãos 07 08 02 21 38 

Total Geral 186 385 25 201 639 

1. Realizações  

PROGRAMA:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

8502 - Administração de Pessoal  109.253.551 111.221.637 110.230.841 110.230.841 
8766 - Administração de Pessoal-Procuradoria Geral- Plano Piloto 109.253.551 111.221.637 110.230.841 110.230.841 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  2.300.000 3.065.668 2.838.071 2.838.071 
9583 - Concessão de Benefícios A Servidores-Procuradoria Geral- 
Plano Piloto 2.300.000 3.065.668 2.838.071 2.838.071 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  2.163.248 974.759 946.200 931.036 
9689 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Procuradoria Geral- Plano Piloto 2.163.248 974.759 946.200 931.036 

Total do Programa  113.716.799 115.262.064 114.015.113 113.999.948 
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Ao final de 2013 constata-se que em média, mensalmente, foram remunerados 637 servidores, 
recolhidas 150 contribuições patronais para o RPPS, concedidos 92 auxílios-creche, 619 auxílios-
alimentação e 120 auxílios-transporte. Em relação ao estabelecido para o ano, fica evidenciado que houve 
um aumento no número de servidores e na concessão de benefícios, devido às nomeações ocorridas no 
decorrer do exercício, porém, ainda em número insuficiente para o bom andamento dos serviços e o 
atendimento à demanda. 

 Em 2013 foram emitidos cerca de 1.560 pareceres e deferidos mais de 12.000 parcelamentos, 
número 12 vezes superior ao estimado, evidenciando um aumento exponencial dos serviços prestados pela 
Procuradoria. 

Salienta-se que com relação aos recursos disponíveis para Manutenção de Serviços 
Administrativos Gerais para o exercício de 2014, houve um corte substancial em relação ao valor alocado 
na Proposta Orçamentária elaborada em 2013. Na ocasião foi proposta a alocação no total de R$ 
1.855.200,00 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais) para aquele Programa de 
Trabalho e o montante estabelecido na LOA 2014 é de apenas R$ 754.444,00 (Setecentos e cinquenta e 
quatro mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais), ficando um déficit previsto de aproximadamente R$ 
1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), que gerará a necessidade constante de abertura de crédito 
suplementar e de remanejamento no decorrer do exercício de 2014. 

 

PROGRAMA: 

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  3.500.000 5.282.938 5.198.857 5.198.857 
7056 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-Procuradoria 
Geral- Plano Piloto 3.500.000 5.282.938 5.198.857 5.198.857 

Total do Programa  3.500.000 5.282.938 5.198.857 5.198.857 
 
No decorrer do ano foram pagas em média 217 indenizações de transportes mensalmente a 

servidores da PGDF; efetuou-se o ressarcimento referente a requisição de 01 servidor e foram pagas 14 
indenizações de licença prêmio pecúnia, perfazendo um saldo positivo em relação as metas traçadas no 
início do ano. Contudo, com relação aos recursos disponíveis para o pagamento das indenizações de 
transportes, houve a necessidade constante de abertura de crédito suplementar e de remanejamento, tendo 
em vista que a necessidade de dotação para o ano é estimada em cerca de R$ 3.700.000,00 (três milhões e 
setecentos mil reais), e a quantia liberada para fazer face a despesa foi bem inferior, situação que tornará a 
acontecer, já que o montante estabelecido na LOA 2014 é de apenas R$ 1.470.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e setenta mil reais), ficando um déficit de aproximadamente R$ 2.250.000,00 (dois milhões, 
duzentos e cinquenta mil reais) para o ano. 

2.  Informações complementares 

Em 2013 foram exarados 1.472 pareceres pelo Consultivo da Procuradoria Administrativa – 
PROCAD. 

Destacam-se alguns êxitos alcançados pelo Núcleo Contencioso da PROCAD: 
− Viabilização do encerramento da licitação e contratação referente Sistema de Transporte 

Público Coletivo de passageiros; 
− Reversão de liminares que impediam o prosseguimento de política habitacional coordenada 

pela CODHAB visando moradores de menor poder aquisitivo (v.g. Edital de Chamamento discutido no 
processo nº 2013.01.1.162387-7; 

− Reversão de liminar que impedia o prosseguimento de licitação referente ao Centro de 
Gestão Integrada – CGI (objeto, conforme descrito pela Secretaria de Governo: “instalação de gestão 
integrada de operações e resposta a incidentes e acidentes, dotada de equipes de alto desempenho, 
modelo lógico de operação, ferramentas de inteligência e sistemas tecnológicos de última geração capazes 
de prover uma imagem fiel e em tempo real do panorama global, de eventos associados, projetos e planos 
de governo e recursos envolvidos”). Processo nº 2013002022596-2); 

− Derrubada de liminares que impediam o seguimento de licitação para fornecimento de 
alimentação aos internos do Sistema Penitenciário (AGI 2013002021495-9); 
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− Cassação de liminar que suspendia licitação para fiscalização das obras de implantação do 
Sistema Inteligente de Transportes - BRT/Sul-Gama-Santa Maria-Plano Piloto (sistema de monitoramento 
do fluxo dos ônibus no novo modal) – AGI 2013002022062-7; 

− Reconsideração de liminar, para prosseguimento de pregão para a contratação do 
fornecimento da nutrição parenteral (MS 2013.00.2.022596-2); 

− Obtida a reconsideração de decisão monocrática no âmbito do STJ, que dera provimento ao 
RESP de empresas de transporte público coletivo e restabelecera perícia bilionária desfavorável ao DF. 
Com a reconsideração, o REsp das empresas será levado ao crivo do Colegiado (AREsp 223.111/DF – 
atuação da PROCAD em parceria com a ASSESP); 

− Prolação de sentença de improcedência do pedido para obrigar o DF a construir colônias 
agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares (ACP 2011.01.1.226453-3). 

A recuperação dos créditos do Distrito Federal ajuizados como execução fiscal, com a atuação 
da Procuradoria Fiscal – PROFIS, bateu um novo recorde em 2013. De acordo com os dados levantados de 
janeiro a novembro de 2013, foram arrecadados R$ 187.595.129,90 pela Diretoria de Arrecadação 
Tributária e Financeira - DIRAT e R$ 10.857.183,21 pela Divisão de Falências e Inventários - DIFAL, o que 
totaliza o montante de R$ 198.452.313,11. 

Nessa quantia, foram considerados os valores arrecadados em face do novo programa de 
recuperação fiscal denominado “Recupera DF”, o qual foi de suma importância para o expressivo aumento 
da arrecadação deste ano. 

Além disso, a Procuradoria Fiscal - PROFIS, juntamente com a Vara de Execuções Fiscais do 
TJDFT, vem promovendo audiências de conciliação, nas quais os devedores são chamados a negociar as 
suas dívidas com base na legislação fiscal em vigor, o que contribui significativamente com os índices de 
incremento da arrecadação fiscal. 

A Lei Distrital 4866/12, sobre depósitos judiciais tributários também foi elaborada pela PROFIS, 
a qual prevê o regresso imediato de 75% dos valores referentes a depósitos judiciais tributários ao cofres do 
Tesouro do DF. Esta especializada fez o levantamento de depósitos de natureza tributária com base nas 
informações repassadas aos bancos, e hoje, a implementação da lei aguarda apenas o ajuste de questões 
operacionais com o TJDFT e o BRB. 

Estuda-se, ainda, o protesto da certidão de dívida ativa como medida de aprimoramento da 
eficiência na recuperação de crédito, com base no sucesso que tem sido alcançado no âmbito da União e 
de alguns estados. 

Atualmente, estão em curso 337.564 ações de execução fiscal. A PROFIS vem implementando 
alterações na condução das ações, tais como a criação de núcleos estratégicos, que visam racionalizar e 
padronizar a triagem e condução dos procedimentos judiciais e administrativos. Visando o aperfeiçoamento 
do tratamento dado aos processos, houve também a emissão de um total de 220 pareces jurídicos, de 
janeiro a novembro. 

Em agosto deste ano, houve a assinatura de um Protocolo de Cooperação para implementação 
da Central Integrada de Conciliação e Regularização Fiscal – CICREF. A ideia é, ao integrar órgãos que 
atuam na recuperação dos créditos fiscais, facilitar o atendimento ao cidadão em débito com o fisco para 
que ele possa regularizar sua pendência com o governo em um só local com agilidade e eficiência. A 
Central reunirá a Vara de Execução Fiscal do DF – VEF, a Secretaria de Fazenda do DF, o Detran, a PGDF 
e o Banco de Brasília.  

Na CICREF serão realizadas conciliações contínuas como forma de aproximar o contribuinte e 
o fisco, tendo em vista a realização de acordos para a regularização das dívidas. Por meio da conciliação, 
apontada como alternativa para a crise do atual modelo de execução fiscal, o Judiciário atua de forma pró-
ativa com o objetivo de diminuir os litígios na área fiscal, que já representam cerca de 43% das ações em 
curso em todo o país. 

Ressalta-se a importância da conciliação na diminuição do número de processos na área de 
execução fiscal que, hoje, no DF, são 340 mil e somam a importância de quase R$ 12 bilhões em dívida 
ativa ajuizada. Durante as semanas de conciliação realizadas pela VEF, registrou-se um aumento de mais 
de cinco vezes no número de arrecadação do DF. 

De acordo com o acordo assinado, no primeiro ano, a CICREF funcionaria no prédio da VEF, 
no Setor de Indústria Gráfica, e contaria com servidores da Secretaria de Fazenda do DF e da Procuradoria 
Geral do DF, além de auditores, procuradores e magistrados. Entretanto, até o presente momento, aguarda-
se a nomeação de novos servidores para atuarem especificamente no CICREF. 

 Merece destaque a atuação do Núcleo de Grandes Devedores – NGD da PROFIS que, 
neste ano, implementou novas diretrizes destinadas a dar maior atenção aos processos judiciais de valores 
consolidados superiores a quinhentos mil reais. 
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Em janeiro de 2013, com a atuação do NGD/PROFIS foi possível a retirada do DF do CADIN 
(Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público) e suspensão da exigibilidade de créditos 
federais para obtenção de financiamento para a Copa com garantia da União.  Ressalta-se, também, a 
atuação em conjunto com a Companhia Imobiliária De Brasília- Terracap, no sentido de extinguir os débitos 
desta empresa abrangidos por imunidade ou isenção tributária, tendo ocorrido a extinção de mais de 400 
execuções fiscais. 

Alguns casos são dignos de destaque, dada a sua relevância: 
− Avocação dos processos da CODHAB em Cidade Ocidental-GO e a consequente 

distribuição de ação civil pública para assegurar o reconhecimento de imunidade a esse órgão; 
− Avocação de execuções fiscais e ações tributárias da CEB para os procuradores do citado 

núcleo; 
− Decisão na Ação Cautelar de Arresto nº 2011.01.1.232350-0 do Grupo OK: foi proferida 

sentença para converter o arresto em penhora de todos os créditos referentes aos aluguéis dos imóveis de 
propriedade do Grupo OK Construções e Incorporações SA, administrados por Data Construções e Projetos 
Ltda., EGA Administração e Participações e Serviços Ltda., ressalvados os créditos tributários da União. 
Dessa maneira, em 12/04/2013, o DF levantou alvará no valor de R$ 5.803.596,11, extinguindo parte das 
execuções fiscais contra o GRUPO OK;  

− Efetivação da penhora de R$ 2.328.270,23, via BACENJUD, nas contas do executado, 
sócio da empresa Via Veneto Roupas LTDA, em 22/10/2013 (Processo nº 2013.01.1.055081-8); 

− Atuação nos processos do Supermercado Tatico (2004.01.1.034928-3): tendo em vista as 
diversas manobras protelatórias da Executada, ao longo dos anos, no sentido de se furtar e/ou dificultar o 
recebimento do crédito pelo Distrito Federal, já havendo decisão judicial preclusa sobre a penhora de 30% 
do faturamento líquido mensal da empresa, sem que a empresa tenha cumprido da forma determinada 
(valor, periodicidade, etc); e considerando que a Executada se propôs a oferecer bens dos sócios e 
terceiros para a garantia da dívida e não o fez, bem como, diante dos indícios de que os documentos 
apresentados haviam sido manipulados ilicitamente, em 02/10/2013, foi deferida a penhora de 30% dos 
recebíveis dos cartões de crédito do Itatico Comércio De Alimentos LTDA até que a dívida total da empresa 
seja paga (atualmente em valor superior a 200 milhões de reais);  

− Atuação nos processos do grupo econômico do Supermaia: pediu-se penhora de 30% do 
valor do cartão de crédito. A Juíza remarcou audiência para o dia 17/12/2013 para que a SEF apurasse qual 
é o percentual viável de ser penhorado sem prejudicar a empresa; 

− Decisão nos processos 149764-7/09, 114652-0/09, 164524-3/08, 164523-5/08, 58055-9/08, 
106603-4/09 e 114.650-5/09 da Viação Satélite: em face da penhora infrutífera de créditos em conta 
corrente (BACENJUD), após audiência com os procuradores do NGD, em 07.11.2013, foi deferida a 
penhora de 75% (setenta e cinco por cento) dos créditos que o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA 
gera, diariamente, em favor do DF; 

− Atuação nos processos do SANTANDER LEASING S.A. ARREND MERCANTIL e ABN 
AMRO Arrendamento Mercantil (2011.01.1.193729-5 E 2004.01.1.060289-3): realizada audiência em 
29/05/2013, na qual foi deferido o pedido de penhora eletrônica de dinheiro pelo BACENJUD, no valor 
consolidado do débito do SANTANDER LEASING e ABN AMRO (R$ 2.896.552,71). Contudo, os referidos 
bancos opuseram 21 recursos contra a referida decisão;  

− Em janeiro de 2013, o DF penhorou precatório da Academia de Tênis no valor de R$ 
1.870.000,00 (Processo nº 59938-0/09); 

− Deferida penhora integral de débito do Bradesco Leasing no montante de R$ 1.138.612,69 
(Processo nº 2012.01.1.006761-9). Contudo, esse valor ainda não foi levantado em virtude de discussão 
judicial do débito;  

− Quitação parcial de débitos da SMAFF Automóveis LTDA no valor de R$ 4.935.048,64 
(Processo nº 50321-5/07); 

− Quitação integral de débitos da Hidrobrás Águas Minerais Do Brasil LTDA. no valor de R$ 
1.027.378,22 (Processo nº 47184-4/07); 

− Quitação integral dos débitos da Novo Tok Moveis E Decoracoes LTDA, no valor de R$ 
2.896.091,20 (Processos nº 108137-5/01 e 6669-3/02); 

− Pedido de BACENJUD no montante integral do débito da Volkswagen Leasing S/A – Banco 
Volkswagen S/A (97994-2/02); 

− Pagamento efetuado pelo Hospital Santa Lúcia de vários débitos no montante de R$ 
31.487,93, em março de 2013;  
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− Quitação parcial de débitos da Shell Brasil S/A no valor de R$ 4.750.160,73 (valor 
contabilizado com os descontos do ICMS em dia – consolidado 45820478), no Processo 31723-7/07; 

− Audiências ocorridas em 27/05/2013: adesão ao programa RECUPERA-DF e quitação de 
todos débitos no valor de R$ 680.000,00 (contabilizado os descontos) para o Shopping Top Mall; no valor 
de R$ 1.682.311,28 (contabilizado os descontos) para a Olvego DF Óleos Vegetais do DF; e no valor de R$ 
143.106,00 (depósito judicial) mais R$ 59.607,66 (bacenjud) para a Lajes São Francisco (total de R$ 
202.713,21); 

− Adesão, em 17/06/2013, ao programa RECUPERA/DF e quitação de todos os débitos de LE 
Mans Estacionamento LTDA (processo 16449-2/2011), no valor de R$ 1.513.508,96;  

 
As conquistas consolidadas pela atuação da Procuradoria do Meio Ambiente, Saúde, 

Patrimônio Urbanístico e Imobiliário – PROMAI, nos anos anteriores, foram mantidas em 2013, refletindo na 
otimização expressiva dos trabalhos desenvolvidos, e permanecendo o estreitamento da comunicação com 
os demais órgãos do Distrito Federal. Permanece o diálogo com a Secretaria de Saúde, Defensoria Pública, 
Ministério Público e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como forma de viabilizar a 
resolução de conflitos específicos. 

Da mesma forma, a PROMAI vem participando de reuniões semanais na Secretaria de Estado 
de Habitação – SEDHAB, conjuntamente com representantes de diversos outros órgãos, para tratar das 
questões prioritárias de desocupações de áreas públicas para viabilizar a implementação do programa 
habitacional do Governo. 

Intensificaram-se ainda as reuniões realizadas pelos Conselhos dos quais participam 
representantes desta Especializada, especialmente o Conselho do Meio Ambiente (CONAM), que, nos 
últimos meses, reuniu-se uma vez a cada duas semanas. 

Optou-se, no ano corrente, pela padronização das diligências realizadas com o propósito de 
definir o posicionamento do Distrito Federal nas ações de usucapião em que intimado a manifestar 
interesse, o que trouxe uma significativa redução na quantidade de ofícios expedidos nos autos 
suplementares respectivos, assegurando, ainda, maior agilidade na definição da postura processual 
adotada, em cada caso, por parte desta Procuradoria. 

Em 2013, destacam-se alguns processos de grande relevância, com atuações louváveis e/ou 
resultados exitosos, a saber: 

Na defesa dos assuntos relacionados à saúde, a PROMAI vem obtendo, paulatinamente, 
importantes decisões favoráveis, onde o Egrégio TJDFT finalmente vem acolhendo algumas das teses 
reiteradas durante os últimos anos. Verifica-se que o acolhimento de tais teses, se somadas às inúmeras 
ações individuais, repercutem sobremaneira no funcionamento e/ou dispêndio de recursos do sistema de 
saúde distrital como um todo. Cite-se como exemplo: 

− Necessidade de registro do medicamento na ANVISA. Ex. APC nº 2011.01.1.210082-3 (5ª 
Turma Cível) – Decisão preconizado o entendimento de que “os medicamentos que sem registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não passaram pela aferição dos requisitos de eficácia, 
segurança e qualidade, inviabiliza o dever do Estado de fornecê-los, sob pena de desobediência ao direito à 
saúde, previsto no art. 196, da Constituição Federal.; 

− Necessidade de se respeitar a lista de espera para realização de cirurgia eletiva. Ex. AGI 
2013.00.2.018626-4 (5ª Turma Cível) – Agravo do DF conhecido e provido ao entendimento de que 
“somente os pacientes urgentes são operados de forma imediata. Os demais pacientes, nos quais não se 
configurar emergência ou urgência médica, devem aguardar sua vez em lista de espera organizada pelo 
Distrito Federal.” Ex.2. AGI 2013.00.2.026358-3 (6ª Turma Cível) – Agravo da paciente improvido ao 
entendimento de que “embora obrigação do Estado, o direito à saúde não assegura tratamento ‘in vitro’ a 
paciente, preterindo outras que, melhores posicionadas na lista de espera organizada pelo órgão de saúde, 
aguardam o mesmo tratamento.”; 

− Indeferimento do pedido de medicamento de Alto Custo em detrimento dos medicamentos 
padronizados. Ex. MSG 2013.00.2.012069-3 (Conselho Especial). Decisão parcial: “o direito constitucional à 
saúde não confere ao paciente a faculdade de requerer medicamento específico, de alto custo, em 
detrimento de produto adotado no sistema público de saúde, cuja ineficácia ou risco não se demonstra nos 
autos.”; 

− Impossibilidade de alteração do medicamento na fase de execução de sentença. Ex. 
Processo 2006.01.1.053285-2 – Decisão favorável ao DF, determinando à parte que esclarecesse o pedido 
de fornecimento de medicamento diverso daquele pedido na inicial e deferido na sentença, haja vista que “a 
fase de cumprimento da sentença não pode ter por objeto a concessão de medicamento distinto do que foi 
deferido”; 
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− Redução e/ou limitação de multa fixada em desfavor do Distrito Federal por 
descumprimento de decisão judicial. Ex. 1. Processo 2012.00.2.014367-2 (Conselho Especial) – Decisão 
que indeferiu pedido de execução de multa no valor de R$ 1.300.400,00, no caso Lucas Bittencourt. 
Confira-se trecho da decisão: “Sendo assim, uma vez que o escopo da multa não é a sua execução, mas 
obrigar a parte a cumprir a obrigação de forma específica e tendo em vista que a decisão judicial, embora 
não tenha sido cumprida de imediato, ante as particularidades do caso, terminou, ao final, por ser atendida 
e a cirurgia realizada, tem-se por incabível a pretensão do impetrante de receber a quantia de R$ 
1.300.400,00”. Ex. 2. 2012.00.2.020023-3 (Conselho Especial) – Decisão parcial: “Sendo assim, uma vez 
que a decisão judicial, embora não tenha sido cumprida de imediato, terminou por ser atendida, tem-se por 
incabível a pretensão da Impetrante de receber o valor da multa pelo período no qual o Sr. Secretário de 
Estado de Saúde, embora intimado da decisão liminar, não cumpriu a ordem, porquanto, no caso, não se 
caracterizou desobediência à decisão judicial”; 

− Uso de medicamentos genéricos (Lei 6.360/76) existentes na rede pública de saúde em 
substituição a fármacos não padronizados. Ex. Agravo em Recurso Especial Nº 165.877 - DF 
(2012/0077918-7) - Decisão do STJ em que se reconheceu violação à Lei Federal nº 6.360/76, com parcial 
provimento a Agravo do DF em Resp para, em que pese não ter sido aceita a tese da ilegitimidade ativa do 
MP (dentre outras), determinar que “o Tribunal de origem decida a respeito da possibilidade de aquisição 
dos medicamentos requeridos nos termos do referido art. 3º”; 

− Impossibilidade de discussão de valores e formas de pagamento em ação cominatória de 
leito de UTI. Ex. APC 2010.01.1.046451-4 (4ª Turma Cível) –  “Em ação cominatória ajuizada em face de 
ente federado, pode-se impor a obrigação de custeio pelo réu de leito de UTI da rede privada de saúde. O 
que não se pode é discutir valores e formas de pagamento da dívida oriunda da internação, temas que 
atingem o hospital particular, terceiro que não integra a lide.”; 

− Combate e prevenção ao mosquito transmissor da Dengue. Ajuizamento, pela PROMAI, da 
ação de alvará judicial nº 2013.01.1.022697-0, com o intuito de obter, em favor do ente federado, 
autorização para adentrar em imóveis abandonados, fechados ou naqueles cujo acesso tenha sido 
recusado por proprietário, possuidor ou mero ocupante, nos limites territoriais do Distrito Federal, para o 
combate e prevenção ao mosquito transmissor da Dengue. Alvará concedido e expedido para os anos de 
2.013 a 2.015. 

Na defesa dos assuntos relacionados ao Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário, a 
PROMAI atuou em diversos processos com destaque para os seguintes: 

− Ação civil pública n° 2012.01.1.156114-6, ajuizada  pelo MPDFT em desfavor do Distrito 
Federal, TERRACAP e NOVACAP com o objetivo de obter condenação à elaboração de projeto e execução 
de obras na rede de drenagem pluvial da Asa Norte e do Setor Noroeste. A negativa da liminar foi 
confirmada na sentença de improcedência dos pedidos. Atualmente, o feito está no eg. TJDFT na Relatoria 
da Desembargadora SIMONE LUCINDO; 

− Ação civil pública n. 63009-96.2013.4.01.3400, ajuizada pelo MPDFT e pelo MPF, que tem 
por objeto o Projeto de Lei do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). A 
PROMAI tem atuado para que não seja concedida a liminar;  

− Ação civil pública nº 2011.01.1.058388-0, ajuizada pelo MPDFT, impugnando a implantação 
do projeto VLP – Veículo Leve sobre Pneus, entre as cidades do Gama, Santa Maria e Plano Piloto. 
Recentemente foi proferida sentença de improcedência do pedido. Atualmente o processo está com carga 
ao MP para eventual interposição de recurso; 

− Ação civil pública nº 2009.34.00.030472-1, ajuizada pelo MPF, na qual restou pleiteado o 
reconhecimento da nulidade de licença ambiental emitida para o Setor Habitacional Mangueiral, com a 
imposição de ordem de abstenção quanto à prática de atos relativos à implantação do aludido parcelamento 
do solo, cessando as obras e edificações em andamento na área. A liminar indeferida foi confirmada em 
sentença, que julgou improcedentes os pedidos;  

− Ação civil pública nº 2013.01.1.087277-5, ajuizada pelo Distrito Federal, buscando impedir o 
intenso parcelamento da Chácara da Minhoca. Foi deferida liminar impedindo o inicio ou continuidade de 
qualquer forma de parcelamento, com fixação de multa; 

− Ação civil pública n° 2011.01.1.235688-3, ajuizada  pelo MPDFT, na qual restou pleiteada a 
imposição de diversas obrigações aos entes públicos em decorrência de alegada omissão quanto ao dever 
de assegurar a integridade dos animais explorados nos veículos de tração. A liminar indeferida foi 
confirmada em sentença, que julgou improcedentes os pedidos, já tendo transitado em julgado; 

− AIL nº 2012002006872-8, dentre outras, instaurada após a obtenção de excelentes 
decisões junto ao Supremo Tribunal Federal reconhecendo a ofensa à súmula vinculante nº 10 pelos 
acórdãos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que afastaram a exigência de prévio 
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pagamento da ONALT para obtenção de licenciamento urbanístico. Após amplo acompanhamento do 
julgamento, foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar nº 294/2000, 
reconhecendo a possibilidade de exigência, pelo Poder Público, da contrapartida relativa à outorga onerosa 
de alteração de uso, para emissão de licenças urbanísticas. Tal decisão teve reflexo em inúmeros outros 
processos judiciais, repercutindo, ainda, na órbita administrativa; 

− Agravo de instrumento nº 2013.00.2.025828-2, por meio do qual foi afastada liminarmente a 
fixação de multa contra o Governador e Secretário de Obras, referente à obrigação de realizar obras no 
Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para adequar às novas normas de acessibilidade e sanear 
outras irregularidades constatadas pela AGEFIS; 

− Após acompanhamento de perto do julgamento no eg. Tribunal Regional Federal, apesar do 
voto contrário do Relator, foi provido recurso do Distrito Federal (Apelação n. 2000.34.00.007818-9), 
viabilizando a permanência das instalações do Regimento da Polícia Montada na área que ocupa na parte 
interna do Parque das Cidades. Recebemos a informação de que a permanência do referido Regimento no 
local é estratégico para a utilização da Cavalaria nas atuações na segurança pública na Esplanada e 
também no Estádio Nacional; 

− Obteve a revogação de liminares deferidas nos autos da Medida Cautelar nº 
2013.00.2.004361-4 e da Cautelar Inominada nº 2013.01.1.022617-6, possibilitando, assim, o 
prosseguimento de operação de desocupação promovida na Quadra 11 do Varjão; 

− Ação cautelar n° 2012.01.1.199861-3, ajuizada pelo  MPDFT em desfavor do Distrito Federal 
e da CODHAB, com o objetivo de obter provimento que impedisse os Réus de promoverem certames para 
contratação de empresa para implantação de projetos habitacionais na área denominada Vargem da 
Benção, situada na Região Administrativa de Recanto das Emas. A PROMAI obteve a revogação da medida 
liminar que incialmente determinara a suspensão dos Avisos de Chamamento da CODHAB de números 06 
a 09/2012. Posteriormente o processo foi extinto por perda de objeto; 

− Ação de reintegração de posse n° 2013.01.1.016771- 2, ajuizada pelo Distrito Federal e pelo 
SLU, este representado pela PGDF por avocação, visando a: (1) reintegrar o Distrito Federal na posse das 
vias públicas que dão acesso ao prédio do Aterro Sanitário do Jóquei (Lixão) localizado na Vila Estrutural; 
(2) manter o SLU na posse dos terrenos do Aterro do Jóquei; 3) obter mandado proibitório para preservar a 
posse do SLU nos demais Núcleos Regionais de Limpeza. A regular prestação do serviço público de 
limpeza à comunidade do local litigioso somente foi possível graças à obtenção de provimento liminar por 
essa PROMAI. 

Existem 37.184 processos em andamento na unidade da Procuradoria de Pessoal - PROPES, 
14.682 processos foram arquivados e foram emitidos, ao todo, 5.257 pareceres no decorrer do ano. 

A tabela abaixo reflete os dados quantitativos do trabalho realizado pela PROPES ao longo do 
ano de 2013. 

Atividades  Quantidade  
Processos em andamento 37.184 
Novas ações recebidas 7.125 
Pareceres emitidos em Processos Administrativos oriundos de consultas de órgãos da Administração 314 
Pareceres emitidos em Precatórios 263 
Pareceres emitidos em Requisições de Pequeno Valor 4.680 
Processos arquivados 14.682 
Ofícios expedidos 15.580 
Publicações mensais (em média) 8.595 

Ao longo do exercício de 2013 as atividades de capacitação da PGDF, realizadas por 
intermédio da Gerência de Desenvolvimento e Capacitação – GECAP, foram promovidas por meio da 
participação de procuradores e servidores em eventos internos ou externos, promovidos diretamente pela 
PGDF ou em parceria com outras instituições ou entidades, mediante custeio pela Procuradoria, bem como 
mediante convênios ou convites, sem custo para a PGDF.   

Durante o exercício de 2013, a PGDF contou com a colaboração da empresa Centro de 
Integração Empresa-Escola – CIEE atuando como Agente de Integração contratado, que viabilizou a 
participação no Programa de Estágio de 158 estudantes, sendo 90 estagiários de ensino médio e 68 
estagiários de ensino superior. 

Com relação ao atendimento à pesquisa/circulação de material bibliográfico, a Biblioteca da 
PGDF desenvolveu as seguintes atividades: 

Atividades  Quantidades  
Pesquisas Bibliográficas 1.252 
Empréstimo/Renovações - Rede de Intercâmbio 0442 
Empréstimos/Renovações - Acervo Local 1.271 
Novas obras bibliográficas cadastradas 0261 
Inscrição de novos usuários 0031 
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O Comitê Gestor responsável pelo Sistema Integrado de Normas Jurídicas - SINJ/DF deu 

continuidade ao desenvolvimento do sistema aprimorando os requisitos previstos no documento de 
especificação como: o detalhamento dos objetivos do sistema, os requisitos de dados, os requisitos 
funcionais, definição das necessidades de infraestrutura e atualização da ferramenta. 

Quadro com outras atividades desenvolvidas: 
 

Atividades  Quantidades  
Participação em reuniões do Comitê Gestor 020 
Reuniões dos Subcomitês de Indexação e Padronização 045 
Pesquisa de Legislação e Jurisprudência – Distrital e Federal 140 
Leitura do Diário Oficial do Distrito Federal 264 
Cadastramento dos atos normativos da PGDF no SINJ-DF (Resoluções, Portarias, Ordens de serviço, 
Pareceres Normativos 170 

Atos não numerados e analisados da PGDF publicados no DODF 264 
Reindexação de atos da PGDF publicados na intranete 094 
Análise de atos emitidos pelo Executivo e Legislativo de interesse da PGDF 050 
Elaboração de planilha de atos da PGDF e atualizações 094 
ADIs analisadas e cadastradas no SINJ - aproximadamente 100 

 
O Banco de Teses é um sistema novo, idealizado com o intuito de permitir maior facilidade nas 

consultas às legislações, jurisprudência, doutrinas, pareceres, e demais atos que possam apoiar nas 
atividades dos servidores e procuradores da PGDF e, mesmo em construção, já é possível ser utilizado. 
Está dividido por especializadas, e seu índice é classificado por disciplinas ou matérias que guarda 
pertinência com as atividades desenvolvidas por cada uma delas. O sistema é coordenado pelo Diretor do 
Centro de Estudos da PGDF, ficando a gestão e cadastramento das doutrinas, a cargo da Biblioteca. 

Quadro de Atividades 
Atividades  Quantidades  

Participação em reuniões do Comitê Gestor 004 
Pesquisa de Doutrinas para alimentação do Banco 3.500 
Cadastramento de Doutrinas – Alimentação do Banco 
PROCAD - 596; PROFIS - 246; PROPES -1.195. 

2.037 

 
Atividades desenvolvidas por intermédio da Gerência de Estudos, Pesquisas e Referência 

Legislativa – GEPEL que merecem destaque: 
− Iniciou-se a execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2013-PGDF, Processo 

nº 020.004.978/2012. A empresa INTECHGED - Serviços de Gerenciamento Eletrônico de Documentos 
LTDA realizou serviço especializado de digitalização de documentos destinado à guarda digital dos 
pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, incluindo a preparação, o 
escaneamento, o tratamento das imagens, o reconhecimento óptico dos caracteres, o armazenamento 
eletrônico e o acondicionamento dos documentos físicos. Até dezembro de 2013, foram digitalizados os 
pareceres de 1989 a 2012, perfazendo um total de 370.703 imagens; 

− Em julho de 2013, o volume 38 da Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal marcou o reinício da publicação. A revista é voltada para temas de interesse da Advocacia de 
Estado, com ênfase no caráter inovador das contribuições e no seu potencial impacto institucional. A 
publicação apresentou artigos de procuradores da PGDF e juristas renomados e foi produzida por uma 
Comissão Científica. Com uma tiragem de 1.000 exemplares, a distribuição do periódico teve início no dia 
02 de outubro de 2013; 

− Cadastro de pareceres na base de dados “Pesquisa de Pareceres”, incluindo a digitalização 
do seu inteiro teor, totalizando 5899 no ano e realização de pesquisa dos pareceres para os Procuradores, 
bem como para os Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do Distrito Federal, com o eventual 
encaminhamento de cópias por e-mail; 

− Lançamento na base de dados dos pareceres acolhidos pelo governador bem como dos 
seus despachos do governador que se refiram aos pareceres emitidos pela Procuradoria; 

− Lançamento no Sistema de Pareceres de projetos de leis analisados pela Procuradoria e 
convertidos em leis – anotação do número da lei e data de sua publicação no diário; 

− Publicação da Portaria PGDF nº 71, de 28 de dezembro de 2012. Tal norma, que entrou em 
vigor no dia 02/01/2013, estabeleceu que os pareceres emitidos em processos de pagamento de 
requisições de pequeno valor e de precatórios teriam numeração diferenciada dos demais processos e 
seriam precedidos pela sigla “RPV” e “PCT”. Além disso, a Portaria determinou que os pareceres emitidos 
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em processos de requisições de pequeno valor não seriam cadastrados na base de dados de pareceres, 
embora devessem ser encaminhadas cópias desses documentos para fins de arquivamento e estatística; 

− Leitura diária do Diário Oficial do Distrito Federal e do Diário Oficial da União – Seção I, 
verificando matérias que sejam de interesse da Casa, inclusive publicações de pareceres normativos; 

− Leitura diária do Diário Oficial do Distrito Federal – Seção I, verificando a conversão de 
projetos de leis em leis e o encaminhamento de e-mail para GEAC com a anotação do número do parecer, 
bem como do processo em que foi analisado o referido projeto de lei, e ainda a seleção de ADI’s publicadas 
no DODF; 

− Produção do Informativo do Centro de Estudos - ICE, de periodicidade mensal, que é 
distribuído internamente e aos demais órgãos e entidades públicas do Distrito Federal e apresenta os 
pareceres, as Ações Direta de Inconstitucionalidade – ADI e a legislação distrital e federal de interesse da 
Casa. Vale ressaltar que o ICE encontra-se disponível para consulta no sítio eletrônico da PGDF - 
http://www.pg.df.gov.br/centro-de-estudos/publicacoes.html; 

− Boletim de Informações Legislativas, diário, divulgado internamente e apresenta a seleção 
das principais normas publicadas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Distrito Federal que sejam 
de interesse da Procuradoria; 

− Boletim Destaques do Diário Oficial, semanal, divulgado internamente e apresenta a 
seleção das principais normas publicadas durante a semana no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do 
Distrito Federal que sejam de interesse da Procuradoria;  

− Boletim de Jurisprudência, elaborado em parceria com a Assessoria do Centro de Estudos, 
semanal, de divulgação interna e apresenta as decisões do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 
Justiça e Tribunal de Contas da União que sejam de interesse da Procuradoria;  

− Boletim de Pareceres Apreciados: é um novo produto elaborado pela GEPEL. Lançado em 
abril de 2013, o Boletim é quinzenal de divulgação interna e apresenta a compilação dos pareceres 
apreciados pelo Gabinete do Procurador-Geral, elaborados no âmbito de cada Especializada; 

− Foram atendidas pela GEPEL 368 solicitações de consultas e pesquisas. 

Quantitativo de publicações cadastradas pela Gerênc ia de Documentação e Controle de Publicações 
Oficiais - GEDOC 

Publicações Captadas na Leitura dos Diários Eletrônicos - 2013 

Mês STF STJ TST TRF 1 BJF TRT TJDFT Totais 
Mensais 

Janeiro 121 56 98 100 0 654 16.338 17.367 
Fevereiro 286 482 166 145 0 1.062 14.043 16.184 
Março 201 555 137 166 0 1.110 15.596 17.765 
Abril 272 692 138 107 0 1.237 17.671 20.117 
Maio 208 566 148 93 0 1.126 17.291 19.432 
Junho 160 543 107 129 0 858 15.696 17.493 
Julho 111 243 18 118 0 1.147 16.923 18.560 
Agosto 304 699 193 154 0 1.016 19.266 21.632 
Setembro 299 831 156 143 0 973 21.544 23.946 
Outubro 472 992 235 139 0 966 20.199 23.003 
Novembro 365 548 163 101 0 745 19.160 21.082 
Dezembro 112 281 55 49 0 356 8.005 8.858 

Totais por Órgão  2.911 6.488 1.614 1.444 0 11.250 201.732 225.439 

  Quantitativo de publicações identificadas pela GE DOC 

Especializada Numero de 
Publicações 

Gabinete do Procurador Geral 4 
Assessoria Especial/GAB 13.014 
Gerencia de Assuntos Constitucionais/GAB 268 
Procuradoria Administrativa 16.095 
Procuradoria de Pessoal 87.489 
Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário 24.101 
Procuradoria Fiscal 23.702 
Serviço de Arquivo Geral 1 
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda 169 
SLU - Serviço de Limpeza Urbana 254 
Departamento de Estrada de Rodagem do DF 1.269 
DETRAN - Departamento de Transito do DF 3.911 
DFTRANS - Transporte Urbano do DF 2.297 
PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor do DF 404 

Total de Publicações Identificadas  172.978 
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A PGDF por meio do Centro de Apoio Técnico – CETEC realizou as seguintes atividades que 

merecem destaque no ano de 2013: 
Analisou 13.184 (treze mil, cento e oitenta e quatro) processos, com um total de 39.124 (trinta e 

nove mil, cento e vinte e quatro) credores; e a economia de R$ 443.980.506,67 (quatrocentos e quarenta e 
três milhões, novecentos e oitenta mil, quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos), a partir do 
confronto entre os cálculos de execução apresentados pelos credores e os confeccionados por este Centro 
de Apoio Técnico, conforme os quadros abaixo: 

 

 
 

− Uniformização de critérios fundamentais à dinâmica de trabalho do Núcleo de 
Precatórios/GEPREC/CETEC: 

 
a) definição dos critérios de tributação incidentes sobre as cessões de crédito de precatório 

oferecidas em processos de compensação tributária, identificando-se, com maior antecedência, a 
suficiência ou não dos créditos apresentados; 

b) auxílio e coordenação das atividades desenvolvidas pela Serviço de Limpeza Urbana do 
Distrito Federal – SLU/DF e pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER/DF junto 
à COORPRE/DF e ao TRT da 10ª Região; 

c) consolidação do passivo do Distrito Federal com precatórios (alimentares e não alimentares) 
e com requisições de pequeno valor na plataforma Qlikview, o que permitiu o acesso a ferramentas que 
demonstram a evolução das mencionadas dívidas e viabilizam análises comparativas dos débitos do Distrito 
Federal em consonância com diferentes critérios de atualização monetária; 

d) reativação de funcionalidades do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, em 
especial, extração de relatórios consolidados, correção de erros de lançamentos e baixa de precatórios e 
requisições de pequeno valor já regularmente quitados pelo Distrito Federal (atividades desenvolvidas em 
conjunto com o Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal 
– SUTIC/SEFAZ/DF e incorporadas em respectivo Plano de Ação com prazo de finalização fixado em 10 de 
março de 2014); 

d) criação de grupo de trabalho na esfera de atribuições da GEPREC/CETEC/PGDF com a 
finalidade de definir e uniformizar procedimentos relativos à inserção de dados no SIGGO, bem como 
identificar e depurar as informações já equivocadamente inseridas no sistema; 

e) alteração da sistemática de controle das cessões de crédito de precatório no âmbito da 
Gerência de Precatórios – GEPREC/CETEC; 

Iniciativas que oportunizaram recuperação de créditos em favor do Distrito Federal: 
 
a) elaboração de Manual para Lançamentos de Rotinas no SIGGO, Manual de Cálculo de 

Precatórios e Manual de Entendimentos das Especializadas da PGDF a respeito de temas/problemas 
jurídico-interpretativos de suas respectivas competências; 

R$ 9.749.827,43

R$ 204.013.672,64

R$ 30.909.821,53

R$ 13.250.028,65
R$ 24.212.258,69

R$ 122.974.151,91

R$ 6.655.564,26
R$ 6.190.399,10

R$ 2.762.430,48
R$ 17.190.209,29

R$ 6.072.142,68

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13

Economia gerada pelos cálculos do CETEC por mês
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b) emissão de memorando às Especializadas quando determinado tema corrigido apenas na 
fase de pagamento do precatório e/ou da RPV possa ser deduzido e defendido pelo Procurador do feito já 
na fase de conhecimento e/ou execução; 

c) procedimentalização das atividades de pesquisa de débitos fiscais de credores de 
precatórios do Distrito Federal, bem como da respectiva penhora no rosto dos autos do processo de 
precatório, quer por meio de petição em execuções fiscais em curso, quer por meio de medidas cautelares 
fiscais para os débitos fiscais já constituídos mas ainda não ajuizados (sistemática estabelecida em parceira 
com a Coordenação de Executivos Fiscais – CODEF/PROFIS/PGDF). 

No atendimento às demandas da Procuradoria Geral do Distrito Federal, foram realizados, pela 
Diretoria de Administração Geral – DAG, procedimentos licitatórios para aquisições e contratações de 
serviços, independentes da Central de Compras do GDF, no total de 16 (dezesseis) pregões eletrônicos, 1 
(um) pregão presencial homologado, 45 (quarenta e cinco)  dispensas de licitação, incluídas as cotações 
eletrônicas, e ainda, 19 (dezenove) inexigibilidades de licitação. 

 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
A unidade apresentou um aumento expressivo qualitativamente e quantitativamente dos 

trabalhos desenvolvidos, além de ter contribuído sobremaneira para o crescimento da receita do Distrito 
Federal em 2013. 

A ampliação do quadro de servidores, em virtude das nomeações efetuadas no decorrer do 
ano de 2013, a aprovação do Plano de Cargos e Salários dos servidores da PGDF, a realização de 
concurso público para Procuradores do Distrito Federal, e a previsão da aprovação do Projeto de Lei 
Complementar que trata da nova estrutura orgânica da PGDF contribuirão para o cumprimento das 
atividades da Procuradoria em 2014 e propiciarão a adequação da demanda por serviços da casa ao 
número e qualificação dos servidores. 

Com a conclusão das obras de construção do Edifício Sede da Procuradoria, prevista para 
agosto de 2014, há também uma expectativa de melhores condições de estrutura para os servidores e 
procuradores realizarem melhor suas atividades.  

A fim de dar maior celeridade ao andamento processual, em 2013 a PGDF iniciou a 
digitalização dos pareceres da casa e deu início ao processo de contratação de empresa especializada para 
realização da virtualização dos processos administrativos e judiciais para atender a demanda do Judiciário. 
Como meta para 2014 pretende dar continuidade a estes projetos. 

Conforme dito anteriormente e com o intuito de melhorar ainda mais a recuperação de créditos 
do Distrito Federal ajuizados como execução fiscal, em agosto de 2013, foi assinado um Protocolo de 
Cooperação para implementar a Central Integrada de Conciliação e Regularização Fiscal – CICREF. A ideia 
é, ao integrar órgãos que atuam na recuperação dos créditos fiscais, facilitar o atendimento ao cidadão em 
débito com o fisco para que ele possa regularizar sua pendência com o governo em um só local com 
agilidade e eficiência. A Central reunirá a Vara de Execução Fiscal do DF – VEF, a Secretaria de Fazenda 
do DF, o Detran, a PGDF e o Banco de Brasília. A expectativa para 2014 é que a CICREF passe a funcionar 
efetivamente. 
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6.01. FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDER AL – PRÓ-
JURÍDICO – UO: 12.901 

O PRÓ-JURÍDICO,desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 
instituído pela Lei nº 2.605,de 18de outubrode 2000, regulamentada pelodecreto nº 21.624,de 20 de outubro 
de 2000, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamentode projetos e programasde natureza 
intelectual e material, que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia 
pública. 

 

Objetivos 
I. Aparelhamento das instalações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; 
II. Aquisiçãode bens e serviços; 
III. Qualificação profissional dos seus integrantes; 
IV. Apoio aos setores jurídicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do DF; 
V. Realizaçãode outras atividades relacionadas ao bom exercício da advocacia pública. 

 

Produtode Arrecadação 
Constituem recursos financeiros do Pró Jurídico: 

I. Os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do 
princípio da sucumbência; 

II. Os honoráriosde sucumbênciasdeferidos a autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedadede economias públicas e sociedadede economia mista, quando essas entidades forem 
representadas por Procurador do Distrito Federal; 

III. Os honoráriosdecorrentesde acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal; 

IV. Os encargosde que trata o parágrafo único do art. 42 da Lei Complementar nº 4de 30de 
abrilde 1994, em relação aos créditos cobradosde acordo com o inciso II do mesmo dispositivo. 

V. As contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios ede suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedadesde economia 
mista; 

VI. As doações recebidasde pessoas físicas e jurídicas oude organismos públicos ou privadas, 
nacionais e internacionais, alémde outros recursos; 

VII. Os recursos resultantes da celebraçãode contratos, convênios, consórcios outros ajustes; 
VIII. Os valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos 

exercícios anteriores; 
IX. As contribuições, as subvençõesde outros valoresdestinados a propiciar a melhoria das 

condições necessárias ao exercício da advocacia pública;  
X. Outros recursos resultantesde dotações orçamentárias consignadas em lei. 

1. Realizações  
 

PROGRAMA: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização  de Sistema de Informação  3.979.650 10.483.774 1.599.534 0 
0034 - Modernização de Sistema de Informação-Fundo da Procuradoria 
Geral do Df- Plano Piloto 3.979.650 10.483.774 1.599.534 0 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  2.011.046 18.584.833 12.067.846 9.759.775 
9768 - Construção de Prédios e Próprios-Fundo da Procuradoria Geral 
do Df- Plano Piloto 2.011.046 18.584.833 12.067.846 9.759.775 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 1.000.000 9.680.000 209.967 0 
0019 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Fundo da 
Procuradoria Geral do Df- Plano Piloto 1.000.000 9.680.000 209.967 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  935.947 2.235.947 13.077 13.077 
9711 - Reforma de Prédios e Próprios-Fundo da Procuradoria Geral do 
Df- Plano Piloto 935.947 2.235.947 13.077 13.077 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
4088 - Capacitação de Servidores  430.000 530.000 181.170 181.170 
0069 - Capacitação de Servidores-Fundo da Procuradoria Geral do Df- 
Plano Piloto 430.000 530.000 181.170 181.170 
4220 - Gestão de Recursos de Fundos  2.340.000 4.132.921 1.576.970 1.563.432 
0007 - Gestão de Recursos de Fundos-Fundo da Procuradoria Geral do 
Df- Plano Piloto 2.340.000 4.132.921 1.576.970 1.563.432 
9083 - Concessão de Bolsas de estudo  840.000 2.496.269 129.885 129.885 
0004 - Concessão de Bolsas de estudo-Fundo da Procuradoria Geral 
do Df- Plano Piloto 840.000 2.496.269 129.885 129.885 

Total do Programa  11.536.643 48.143.744 15.778.450 11.647.339 

 
O Conselho de Administração do Fundo Pró-Jurídico no que lhe confere o disposto no decreto 

nº 21.624,de 20 de outubrode 2000, que aprovou o Regimento Interno, empregou os recursos arrecadados 
no programa acima discriminado, mediante aprovação dasdespesas apresentadas em 13 reuniõesdentre 
ordinárias e extraordinárias realizadas no exercíciode 2013. 

 A dotação inicial foi autorizada atendendo à proposta orçamentária apresentada, que foi 
baseada no cálculo da arrecadaçãode 2012 mais a aplicação dos índices indicados pelo Órgão 
responsável. O decreto nº 34.160,de 22 de fevereirode 2013, adequou o orçamento para atender ao 
superávit financeiro do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.  

Com o compromisso de trabalhar para o melhoramento institucional dos investimentos para a 
modernização da Procuradoria Geral do Distrito Federal, priorizou-se o investimento na obra do novo 
edifício sede da PGDF e na área de tecnologia, visando o sucesso na obtenção da excelência dos serviços 
prestados, assegurando-se a integridade das informações e contribuindo para que ela seja ágil, flexível e 
eficiente. 

 Em 2013 a PGDF deu prosseguimento à implementação do Processo Eletrônico Digital, que 
visa a contrataçãode empresa especializada para fornecimentode licenças de softwares Microsoft – 
softwares aplicativos e sistemas operacionais para estaçõesde trabalhos, sistema servidoresde bancosde 
dados, sistemas de comunicação e sistemas servidoresde rede -de uso perpetuo na modalidade Enterprise 
Agreement para Governo, com respectivo fornecimentode licenças e serviçosde garantia, atualização das 
versões, apoiode arquitetura e suporte técnico a fimde atender as necessidades coorporativas da 
Procuradoria Geral do Distrito Federal. Este projeto atende o Planejamento Estratégico da Procuradoria e 
também a necessidadede gerenciamento,de maneira centralizada,de todas as informações relativas às 
ações de interesse da PGDF, bem como a necessidadede utilizaçãode ferramenta que administre e crie 
uma previsão em torno das prováveis perdas do Distrito Federal a curto, médio e longo prazo além de 
proporcionar acesso imediato de Procuradores e gestores da procuradoria aos processos que envolvam o 
Distrito Federal, sendo esta uma alternativade fomento à sustentabilidade e racionalização da distribuição 
internade trabalho, com extinção , em médio prazo, do trâmite em papel na PGDF.  

As aquisições para o setor estão sendo realizadas gradualmentede forma a garantir o 
acompanhamentode uma gestão tecnológica, que possa atender asdemandas da Procuradoria Geral do 
Distrito Federal, em prol da Advocacia Pública.  

 
Capacitação e Especializaçãode Servidores 

Em consonância comdecreto 29.814 de 11 de dezembro de 2008, fundamentado ainda, no 
decreto 31.453, de 22 de março de 2010, com o contido na Portaria nº 04,de 2011, o Centro de Estudos, 
elabora anualmente um Plano de Capacitação, que aborda palestras e todos os cursos de aperfeiçoamento, 
visando o desenvolvimentode competências gerais, específicas e comportamentais. Quando há interesse na 
participação em cursos, congressos, palestras, seminários, não integrantes ao plano, existem 
procedimentos específicos a serem adotados. 

O processo de capacitação ocorre também através da adesão de servidores da PGDF ao 
Plano de Capacitação e desenvolvimentode Pessoas – PCDP,desenvolvido pela Escola de Governo do 
Distrito Federal – EGOV/SEAP, com cursos oferecidos a todos servidores do Distrito Federal, mediante 
inscrição direta junto àquela instituição, com a mediação do Centrode Estudos - CETES. 

O PAC 2013, – Plano de Capacitação, teve como objetivo o desenvolvimentode habilidades e 
competências dos integrantes da Procuradoria Geral do Distrito Federal proporcionando o alcance dos 
objetivos institucionais. Em 2013 o Plano Anualde Capacitação teve como objetivo potencializar o alcance 
de resultados individuais e organizacionais, tendo destaque para melhoria no desenvolvimento profissional 
e no desempenho das atividades, melhoria da autoestima e da motivação, bem como, melhoria das 
competências organizacionais, melhoria dos processos internos e melhoria do ambientede trabalho. 



2010

189

A concepção do plano é constituída das seguintes etapas: levantamento das necessidades 
junto às Unidades Administrativas,de
Plano Anualde Capacitação ao Conselho
estabelecimento do maior número
capacitação mediante convênios, para realização

No início de cada exercício é realizada
servidores são informados dos cursos a serem oferecidos pelo C
que,dessa forma, as unidades tenham a 
comprometimento dos servidores nos cursos. 

No Plano de Capacitação também são informados os procedimentos a serem adotados quando 
houver interesse dos servidores na participação em cursos, co
integrantes do plano.  

Ao longo do exercício 
participaçãode servidores e procuradores em cursos, palestras, seminários, congressos, simpósios
workshop e fóruns, organizados por empresas especializadas em serviços
Estudos ou, ainda, por meio da adesão às vagas disponibilizadas por instituições parceiras.

No total foram realizadas 
(quatrocentos e trinta) participantes, entre servidores e procuradores
para cursos de pós-graduação em 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 
O processo de capacitação ocorre por meio

eventos internos ou externos, promovidos diretamente pela PGDF ou em parceria com outras instituições ou 
entidades, mediante custeio pela Procuradoria, como também mediante convênios ou convites, sem custo 
para a PGDF.   

Foram viabilizadas as participaç
sem ônus, contando com um totalde
265 participações. 

Os resultados do Plano
institucional, quanto ao aumento da eficácia do órgão, da melhoria da sua imagem e do atendimento 
prestado. Com relação aos servidores é avaliada a elevação dos conhecimentos, mudança
comportamentos e atitudes, aumento das competências pessoais e da eficiência pessoal. No que diz 
respeito aos cargos ocupados são avaliados o nível
pelos cargos que ocupam e a melhoria do espírito

Cursos sem 
ônus
61%
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358 374 430

Participantes em 
Atividades de Capacitação

Participantes

A concepção do plano é constituída das seguintes etapas: levantamento das necessidades 
definição dos cursosde capacitação a serem realizados, aprese

Capacitação ao Conselhode Administração do Fundo Pró-Jurídico para aprovação, 
estabelecimento do maior númerode parcerias com instituições ou entidades promotoras
capacitação mediante convênios, para realizaçãode cursos sem custo para a PGDF.

cada exercício é realizada a divulgação do Plano de
servidores são informados dos cursos a serem oferecidos pelo Centro de Estudos

ssa forma, as unidades tenham a possibilidade de uma programação prévia quanto a participação e 
comprometimento dos servidores nos cursos.  

Capacitação também são informados os procedimentos a serem adotados quando 
houver interesse dos servidores na participação em cursos, congressos, palestras, seminários, não 

Ao longo do exercício 2013 as atividadesde capacitação foram promovidas por meio da 
servidores e procuradores em cursos, palestras, seminários, congressos, simpósios

uns, organizados por empresas especializadas em serviçosde capacitação, pelo Centro
Estudos ou, ainda, por meio da adesão às vagas disponibilizadas por instituições parceiras.

No total foram realizadas 79 (setenta e nove) atividadesde capacitação, conta
participantes, entre servidores e procuradores,  foram aprovadas 8 bolsas

graduação em 2013. 

capacitação ocorre por meio da participaçãode procuradores e servidores em 
eventos internos ou externos, promovidos diretamente pela PGDF ou em parceria com outras instituições ou 
entidades, mediante custeio pela Procuradoria, como também mediante convênios ou convites, sem custo 

viabilizadas as participaçõesde integrantes da PGDF em 48 (quarenta e oito
de 165 participações e 31(trinta e um) eventos com ônus conta

Os resultados do Plano de Capacitação são avaliados sob três perspectivas: no âmbito 
quanto ao aumento da eficácia do órgão, da melhoria da sua imagem e do atendimento 

. Com relação aos servidores é avaliada a elevação dos conhecimentos, mudança
comportamentos e atitudes, aumento das competências pessoais e da eficiência pessoal. No que diz 
respeito aos cargos ocupados são avaliados o nívelde adequação dos servidores aos requisitos exigidos 

elhoria do espíritode equipe. 

Cursos com 
ônus
39%

Cursos sem 

Eventos realizados
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A concepção do plano é constituída das seguintes etapas: levantamento das necessidades 
capacitação a serem realizados, apresentação do 

Jurídico para aprovação, 
parcerias com instituições ou entidades promotorasde eventosde 

sem custo para a PGDF. 
de Capacitação, onde os 

Estudos ao longo do ano, para 
uma programação prévia quanto a participação e 

Capacitação também são informados os procedimentos a serem adotados quando 
ngressos, palestras, seminários, não 

capacitação foram promovidas por meio da 
servidores e procuradores em cursos, palestras, seminários, congressos, simpósios, 

capacitação, pelo Centrode 
Estudos ou, ainda, por meio da adesão às vagas disponibilizadas por instituições parceiras.  

capacitação, contando com 430 
foram aprovadas 8 bolsas de estudos 

procuradores e servidores em 
eventos internos ou externos, promovidos diretamente pela PGDF ou em parceria com outras instituições ou 
entidades, mediante custeio pela Procuradoria, como também mediante convênios ou convites, sem custo 

quarenta e oito) eventos 
eventos com ônus contando com 

 

s sob três perspectivas: no âmbito 
quanto ao aumento da eficácia do órgão, da melhoria da sua imagem e do atendimento 

. Com relação aos servidores é avaliada a elevação dos conhecimentos, mudançade 
comportamentos e atitudes, aumento das competências pessoais e da eficiência pessoal. No que diz 

adequação dos servidores aos requisitos exigidos 



O levantamento das necessidades,
a previsãode recursos a serem investidos na
realização de 31 eventos de capacitação
de 606 servidores, foi alcançado um total
capacitação promovidas pelo Centro
pela EGOV/SEAP e outras instituições parceiras

Para o exercício 2014 
a administração pública tais como: planejamento estratégico, gestão por competências, gestão
gestão por resultados, líder coach
humanos e financeiros resultando em melhoria
metas  organizacionais. 

 

Programade estágio 
 

O Centro de Estudos por meio
– GECAP e em consonância com o contido na
PGDF nº 06,de 30 de abril de 2010, coordena o Programa
Federal. 

Com os objetivos de proporcionar aos estudantes o
aperfeiçoamento técnico-cultural e científico, por intermédio
formação do estudante e possibilitar a ampliação
o Programa de Estágio é desenvolvido com o assessoramento técnico e administrativo
Integração contratado.  

Durante o exercício 201
Integracao Empresa – Escola - CIEE
estudantes de ensino médio e superior.

 
Concessãode bolsasde pós- graduação
 

A Lei nº 4.468,de 13 
Programa de Concessão de Bolsa
regulamentado no exercício 2013, através da Resolução do Conselho
Jurídico de Nº 01,de 07 de março
depende de prévia autorização do Conselho Superior da Procuradoria
tendo em conta os critérios de oportunidade, conveniência e o interesse da 
observados os requisitos estabelecidos na Resolução.

Outra meta para o exercício
de Estudos, regulamentado no exercício 2013
Pró-Jurídico Nº 01,de 07 de março
2013. 

 

2.  Informações complementares

-
1.000.000,00 
2.000.000,00 
3.000.000,00 
4.000.000,00 
5.000.000,00 
6.000.000,00 
7.000.000,00 
8.000.000,00 

HONORÁRIOS RESULTADO DE APLICAÇÃO
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O levantamento das necessidades, planejamento prévio das ações de 
recursos a serem investidos na execução do Plano Anualde Capacitação

capacitação com a utilização de recursos do Fundo Pró
servidores, foi alcançado um total de 370 participantes em atividades 

capacitação promovidas pelo Centro de Estudos e 60 participantes em eventos de capacitação promovidos 
s instituições parceiras. 

 tem-se como objetivo a capacitação em temas atualmente incorporados 
a administração pública tais como: planejamento estratégico, gestão por competências, gestão
gestão por resultados, líder coach, educação à distância e outros. O objetivo é otimizar os recursos 
humanos e financeiros resultando em melhoria de produtivida de, motivação dos servidores

Estudos por meio de sua Gerência de desenvolvimento e Capacitação Profissional 
GECAP e em consonância com o contido na Lei nº 11.788,de 25 de setembro

2010, coordena o Programa de Estágio da Procuradoria

proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de
cultural e científico, por intermédio de atividades relacionadas com a área

formação do estudante e possibilitar a ampliação de conhecimentos teóricos em situações reais
senvolvido com o assessoramento técnico e administrativo

Durante o exercício 2013, a PGDF contou com a colaboração da empresa
CIEE, que viabilizou a participação no Programa

ensino médio e superior. 

graduação  

 de outubro de 2011, criou o Programa de Trabalho que viabiliz
Bolsa de Estudos para os servidores da Procuradoria

, através da Resolução do Conselho de Administraçã
março de 2013. A concessão de Bolsas a Servidores ou a Procuradores

prévia autorização do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do DF, que analisará o pedido, 
oportunidade, conveniência e o interesse da Procuradoria Geral do DF

s requisitos estabelecidos na Resolução. 
para o exercício de 2014 é o aprimoramento do Programa de

regulamentado no exercício 2013, através da Resolução do Conselho Administrativo do
março de 2013. Foram aprovadas 8 (oito) bolsas de estudos no exercício

2.  Informações complementares  

RESULTADO DE APLICAÇÃO BOLETIM DÍVIDA ATIVA AJUIZADA
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 capacitação, bem como 
Capacitação resultou na 

Fundo Pró-Jurídico. Num universo 
 de desenvolvimento e 
capacitação promovidos 

em temas atualmente incorporados 
a administração pública tais como: planejamento estratégico, gestão por competências, gestão de projetos, 

, educação à distância e outros. O objetivo é otimizar os recursos 
, motivação dos servidores e  alcance das 

senvolvimento e Capacitação Profissional 
setembro de 2008 e na Portaria 

Estágio da Procuradoria-Geral do Distrito 

de habilidades técnicas e 
atividades relacionadas com a área de 

conhecimentos teóricos em situações reais de trabalho, 
senvolvido com o assessoramento técnico e administrativo de um Agente de 

, a PGDF contou com a colaboração da empresa Centro de 
a participação no Programa de Estágio de 163 

Trabalho que viabilizou o 
Estudos para os servidores da Procuradoria-Geral do DF, 

Administração do Fundo Pró 
Bolsas a Servidores ou a Procuradores 

, que analisará o pedido, 
Procuradoria Geral do DF, 

de Concessão de Bolsas 
, através da Resolução do Conselho Administrativo do Fundo 

estudos no exercício de 

 
BOLETIM DÍVIDA ATIVA AJUIZADA
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 A arrecadação do Fundo Pró Jurídico tem apresentado alta nos últimos anos,de acordo com 
os dados obtidos no Sistema Integradode Gestão Governamental do Distrito Federal. Fruto da 
especialização da PGDF Jurídica, que tem obtido melhores resultados no exercício da Advocacia Pública, 
ano após ano. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é responsável pelas cobranças judiciais e 
execuções fiscais, bem como a lavratura de contratos de que trata o artigo 6º,§ 4º e 5º da Lei Complementar 
n° 755 de 28 de janeiro de 2008. O orçamento da Pro curadoria Geral do Distrito Federal tem sofrido 
alterações em todos os exercícios, fruto da constante superação das expectativas de arrecadação. 

 
Atividades desempenhadas 
 

Consolidação dos comprovantes de depósitos relativos a honorários e preços 
públicos,devidamente controlados através de registros de Guia de Recebimento – GR, bem como, Guia de 
Aplicação Bancária no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, planilhas de 
acompanhamento, e controle dos rendimentos bancários, na busca incessante da melhor rentabilidade para 
valorização dos recursos públicos.  

O Fundo Pró-Jurídico é responsável por receber processos administrativos e autos 
suplementares para pesquisa e emissão de respostas às unidades especializadas da PGDF, objetivando a 
confirmação dos depósitos realizados na conta corrente do Pró-Jurídico, incluídos os processos com 
proposta de despesas para aquisições e contrataçãode serviços, os quais foram devidamente analisados e 
preparados para a apreciação do Conselho de Administração do Fundo Pró Jurídico. 

A Resolução Nº 02,de 08 de outubro de 2009, atribuiu ao Pró Jurídico a execução dos alvarás 
de levantamento. Neste ano ingressaram para levantamento 1.404 (mil quatrocentos e quatro) alvarás, 
sendo executados 1.350 (mil trezentos e cinquenta);e 54 (cinqüenta e quatro) foram devolvidos às 
Especializadas por apresentarem restrições, que inviabilizaram o levantamento dos recursos. 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O Fundo Pró Jurídico possibilitou o desenvolvimento de projetos de natureza intelectual e 
material, com aquisiçõesde equipamentos e capacitação dos integrantes das carreiras que compõem a 
Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

O Fundo Pró Jurídico conta com rotinas criteriosas de acompanhamento, controle, registros 
contábeis e documentais para assegurar o apoio técnico e administrativo ao Presidente e membros do 
Conselho de Administração do Pró-Jurídico, às Especializadas no que se refere ao controle e levantamento 
de alvará, bem como a prestaçãode contas aos Órgãos fiscalizadores do Governo do Distrito Federal. Por 
isso, está sendo incluído no Sistema Judicial da PGDF, todas as informações referente ao levantamento de 
alvarás.dentre as  atividades incluem-se digitalização dos alvarás e respectivos comprovantes de depósitos 
efetuados na conta do Fundo Pro-Juridico e cadastrados no Sistema Judicial para posterior pesquisa das 
Especializadas. Todos os alvarás de 2013 já estão disponíveis no Sistema e os dos anos anteriores estão 
sendo cadastrados de forma contínua.  

Em 2013 deu continuidade a execução da obra do Edifício de Procuradoria, aumentando o 
volume de trabalho e por conseguinte a necessidade de ampliação da estrutura física e de pessoal do 
Fundo Pró Jurídico. 

4. Perspectivas 2014 

Para o exercíciode 2014 a prioridade de Gestão será investimento em tecnologia, materiais e 
equipamentos, bem como treinamento e desenvolvimento do capital humano da organização, visando 
atingir os objetivos individuais e organizacionais dentre as ações a serem desenvolvidas destacam-se: 

 
 Ações  Descrição  Justificativa  

Outsorcingde 
impressão 

Impressão colorida e preto e branco 
com controlede permissões 

A atual prestadora de serviço já se manifestou sobre não renovar 
o contrato, alegando prejuízo. Este serviço é primordial para o 
bom andamento dos trabalhos da Procuradoria 

Fábricade software Horasde levantamentode requisições 
e construção e manutençãode 
aplicativos 

Os aplicativos da PGDF estão obsoletos, o que dificulta sua 
manutenção. Além disso, a tecnologia utilizada nessas 
aplicações estão em desuso. Há demandas por novos sistemas 
na casa. 

computadores Novos computadores para o edifício 
sede 

Há um déficit atual de 146 computadores em relação ao número 
de servidores na casa 
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 Ações  Descrição  Justificativa  
Switches Equipamento do tipo switch, com 

treinamento, instalação, configuração 
e suporte técnico on-site. 

Atualmente, os switches utilizados pela PGDF estão com a vida 
útil esgotada e começam a apresentar falhas de funcionamento. 
A aquisição visa substituir esses ativos além de modernizar e 
adequar a infraestrutura às melhores práticas para as redes 
estruturadas. 

Ponto de acesso 
wireless 

Equipamento para acesso em rede 
wirelles 

Renovação e expansão do acesso wirelles no Edifício Sede e 
Anexo da PGDF 

Sala Cofre Sala Cofre Salvaguarda dos ativos tecnológicos relacionados a 
disponibilidade dos serviços e dados de informática 

Central de 
monitoramentode TI 

Ponto de controle e monitoramento do 
Datacenter  

Necessidadede monitoramento dos ativos para tomada de 
decisões precisas e adequadas para o restabelecimento dos 
serviços. 

Treinamentos TI Treinamentos em TI Capacitaçãode Servidores da áreade TI 
Solução Antimalware 
para email 

Monitoramentode emails e spam 
suspeitos nas caixas de email 
corporativos da PGDF 

Atualmente a SEPLAN detém a administração e a guarda das 
caixas de emails da PGDF. Como a partir de 2014 o serviço será 
prestado pela PGDFdeverá haver o controle de mensagens 
suspeitas. 

Licenças Windows e 
Office 

Licenças Microsoft Expansão do contrato atual devido a comprade novos 
computadores 

Renovação de 
garantia 
computadores dell 

Garantias para computadores Fim da garantia anterior. 

Expansão da central 
telefônica 

Integração entre os prédios através da 
tecnologia VOIP 

O projeto do novo prédio foi concebido com esta tecnologia 

Aquisição de 
aparelhos telefônicos 

Aparelhos telefônicos do tipo IP Oriunda da expansão da central telefônica 

Construção do Edifício 
sede 

Soma das previsões de desembolsos 
financeiros para o exercíciode 2014, 
conforme medições previstas no 
cronograma da obra de construção do 
novo edifício sede da PGDF 

Necessidade de ampliação do espaço físico para acomodar 
procuradores e servidores da PGDF 

Aquisição de 
mobiliário para o novo 
edifício sede da PGDF 

Aquisição de moveis (armários, mesas 
geveteiros, estaçõesde 
trabalho,dentre outros) para 
distribuição no novo edifício sede da 
PGDF 

Mobiliário necessário para utilização do novo edifício sede da 
PGDF 

Manutençãode 
programade estágio 

Custo com bolsa de estagiários para a 
casa durante o exercíciode 2014 

Manter apoio e contribuição dos estagiários no bom exercício 
das atividades da casa 

Aquisiçãode material 
permanente 

Aquisiçãode novas estações de 
trabalho, armários, estantes, 
escaninhos tipo torre, mesas, 
divisórias, mobiliáriode  maneira geral 

Com a previsão da conclusão da obra de edificação da nova 
sede da Procuradoria Geral do DF e sua demanda gerada de 
mobiliário e equipamentos, faz-se necessária a previsãode 
reforma e adequação da edificação existente para atender as 
novas atividades e readequação do espaço gerado para melhor 
abrigar os setores da casa 

Reforma e 
readequação da 
estrutura e do layout 
do prédio atual (futuro 
anexo) 

Reforma da estrutura da edificação 
existente com substituiçãode piso, 
recolocaçãode divisórias, 
redistribuiçãode móveis 

Com a previsão da conclusão da obrade edificação da nova 
sede da Procuradoria Geral do DF e suademanda geradade 
mobiliário e equipamentos, faz-se necessária a previsãode 
reforma e adequação da edificação existente para atender as 
novas atividades e readequação do espaço gerado para melhor 
abrigar os setores da casa 

Aquisiçãode livros 
eletrônicos 

Livros eletrônicos Adquirir ebooks, ampliar acesso às obras, atualização 
permanente sem custos adicionais 

Aquisiçãode livros 
impressos 

Livros impressos Ampliar o acervo 

Periódicos eletrônicos Periódicos Atualizar permanentemente os Procuradores 
Sistemade Automação Manutenção e suporte Permitir cadastro e consulta via web do catalogode livros 
Sistemade segurança Manutenção e suporte Garantir a segurança dos dados da Biblioteca 
Jornais e revistas Jornais e revistas Subsidiar Procuradores e Servidores 
Encadernação DODF Encadernação Preservar e disponibilizar DODF 
Digitalização e 
Ocerização da revista 
da PGDF e periódicos 
tombados 

Serviçosde digitalização Preservar e disponibilizar coleções periódicas 

Mobiliário da 
Biblioteca 

Mobiliário da Biblioteca Instrumentalizar a Biblioteca 

Iluminação, piso e 
Climatização da 
Biblioteca 

Iluminação, piso e climatização da 
Biblioteca 

Melhorar a qualidadede atendimento aos usuários 

Revista da PGDF Publicação periódica Diagramar, confeccionar a revista 
Modernização do 
arquivo geral da 
PGDF 

Tratamento técnico arquivístico da 
massa documental com 14.000 caixas 
de arquivo, totalizando 

Necessidadede modernização do arquivo para uma maior 
eficiência nos serviços 
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 Ações  Descrição  Justificativa  
aproximadamente 17.675.000 
documentos, incluindo Organização, 
Digitalização, Classificação, 
Higienização, Digitalização e 
Indexação dos documentos 

Reforma do arquivo 
geral da PGDF 

Readequação e reforma do espaço 
físico, do sistema de detecção e 
alarme de incêndio analógico, do 
sistema de detecçãode alta 
sensibilidade a laser, do sistema de 
supressão da gás HFC – 227  e a 
(FM200).Aquisição de aparelhos de ar 
condicionado de alta eficiência e de 
3906 metros linearesde arquivos 
deslizantes para o arquivo geral da 
PGDF 

Necessidadede uma estrutura otimizada, para uma melhor 
organização e consequente eficiência no serviço de arquivo 
geral da PGDF 

Capacitação dos 
servidores da PGDF / 
concessão de bolsas 
de estudos 

Promover ações de capacitação para 
o desenvolvimento de competências 
individuais dos integrantes da PGDF  

Atendimento ao contido nos decretos nº 29.814/2008 e nº 
31.453/2010, bem como a portaria nº 04,de 28 de janeiro de 
2011, que tratam da Política de Capacitação e de 
desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal 

CFTV Circuito fechado de TV Controle de segurança da casa 
Controle de acesso e 
controle de ponto 
biométrico 

Equipamentos  de acesso e controle 
de ponto 

Controle de acesso de ponto da casa 

Link de internet Links dedicados e secundários de 
internet 

Com o aumento do númerode processos em tramitação e 
pesquisas realizadas nos Tribunais, assim como a quantidade de 
equipamentos advindos da atualização do parque tecnológico da 
Casa, a PGDF passa por  um período de sobrecarga no link de 
dados. 

 
O investimento em capacitação tem como objetivo aperfeiçoar os recursos humanos resultando 

em melhoriade produtividade e do alcance das metas da organização. Para isso pretende-se continuar com 
a política de desenvolvimento de pessoas através do Centro de Estudos para o treinamento de servidores e 
procuradores em temas atualmente incorporados à administração pública tais como: planejamento 
estratégico, gestão por competências, gestãode projetos, gestão por resultados, líder coach, educação à 
distância e outros. Também tem-se como meta o aprimoramento do Programa de Concessão de Bolsas de 
Estudos, realizando dentre outras ações a revisão e adequação da Resolução 01/2013, que dispõe sobre a 
concessão de bolsas de estudos para cursos de pós-graduação aos membros da Carreira dos Servidores 
da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e aos Procuradores do Distrito Federal, em exercício na 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 

Considerando a contribuição social da Procuradoria Geral do Distrito Federal com o 
oferecimento de oportunidade de estágio, para o exercício de 2014 tem-se como meta o incremento dos 
recursos financeiros para o Programa de Estágio, visando torná-lo referência no Distrito Federal.  
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7. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO  DF – UO: 13.101 
A Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal foi criada pelo Decreto nº 32.716 de 

1º de janeiro de 2011, que fixou a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Distrito 
Federal. Tem como missão: 

I. Formular, definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas aos servidores e empregados 
dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal; 

II. Propor, implementar, acompanhar e avaliar ações relativas à valorização dos servidores e 
empregados, à promoção da democratização das relações de trabalho, planos de carreira e remuneração, 
planos de cargos e salários, benefícios, provimento de cargos e empregos públicos, capacitação, 
desenvolvimento e qualidade de vida no trabalho no âmbito dos órgãos e entidades do Governo do Distrito 
Federal; 

III. Elaborar e coordenar programas e projetos de capacitação e desenvolvimento dos 
servidores e empregados dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 

IV. Estabelecer políticas, diretrizes e normas para a disponibilização de informações a 
cidadãos, empresas, governo, servidores sobre os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria; 

V. Coordenar e articular ações que subsidiem a formulação, implementação e avaliação de 
programas e projetos voltados para gestão dos servidores e empregados distritais e cumprimento das metas 
governamentais estratégicas e; 

VI. Promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do Distrito 
Federal para o desenvolvimento de programas e projetos de gestão de pessoas.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 53 129 10 41 233 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 41 - 27 - 68 

Requisitados 
Órgãos do GDF 9 - 10 - 19 
Órgãos do Governo Federal - - 02 - 02 

Outros 
Estagiários - 37 - 07 44 
Terceirizados (FUNAP) - 05 - - 05 

Total Geral  103 171 40 57 371 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO: 

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1471 - Modernização  de Sistema  de Informação  150.000 0 0 0 
Total do Programa  150.000 0 0 0 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

008 – Desenvolver políticas públicas orientadas à g estão dos servidores e empregados do Governo 
do Distrito Federal, dando ênfase a estratégias de recrutamento, formação continuada, 
democratização das relações do trabalho, aperfeiçoa mento de ferramentas e processos e fomento 
da saúde e da qualidade de vida no trabalho, confer indo à valorização dos agentes públicos 
distritais o papel de principal vetor de aprimorame nto da prestação de serviços aos cidadãos. 
 

Indicadores 
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Denominação do  
Indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Servidores Capacitados Pessoa 4790 31/12/2013 Anual 
20.000/ 

2.495 

3640/ 

4.789 
4789 5268 EGOV/SEAP 

Atendimento ao servidor Pessoa 270 31/12/2013 Anual 
1.000/ 

232 

270/ 

418 
418 500 OUVSER/SEAP 

 

No intuito de conferir uma maior qualidade no serviço de atenção à saúde e qualidade de vida, 
foram desenvolvidas atividades como produção de dados para a Pesquisa Nacional Sobre Absenteísmo e 
Adoecimento, atendimento em suporte psicológico, implantação do Programa Pós-carreira, Implantação do 
Programa de Prevenção à Violência no Trabalho, Curso de Capacitação aos Gestores sobre o período pós-
carreira, realização de exames admissionais e realização de exames periódicos.  

A atuação de forma eficiente e eficaz da SEAP na atual política de governo se fez presente na 
implementação de reestruturação de carreiras, na busca pela valorização do servidor público, considerando 
a busca pelo aperfeiçoamento contínuo da prestação de serviços públicos oferecidos à população do 
Distrito Federal, realização de 18 concursos públicos, bem como nomeações de candidatos e manutenção 
do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, permitindo a correta execução do sistema, 
ante as demandas legais e dos órgãos de controle. 

Pautaram-se no âmbito do diálogo e da democratização das relações de trabalho, as reuniões 
mediadoras de negociações coletivas, objetivando a celebração de Acordos Coletivos de Trabalhos e 
Termos Aditivos entre as empresas públicas e sociedades de economia mista com os respectivos sindicatos 
representantes das categorias no período de janeiro a dezembro de 2013, negociação com a categoria dos 
servidores ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde - ACS e Agente de Vigilância Ambiental - 
AVAS, junto com a SES/DF, objetivando a mudança de regime trabalhista de celetista para estatutário e 
tabela salarial, no período de janeiro a dezembro de 2013, tendo como resultado a edição da Lei 5.237, de 
16 de dezembro de 2013, dentre vários outros processos de negociação. 

A SEAP tem investido na adequação e aperfeiçoamento dos seus cursos por meio da Escola 
de Governo e de parcerias com instituições aptas a desenvolverem capacitações. O conteúdo pedagógico 
dos cursos oferecidos no segundo semestre de 2013 foram revistos buscando conformidade com a solução 
dos principais problemas da gestão diagnosticados a partir de reuniões com os órgãos de controle e 
acompanhamento por algumas Secretarias deste Governo. Esse levantamento realizado no início do 
semestre, além de orientar para o enfoque da ação de capacitação será utilizado como parâmetro para a 
avaliação do impacto da capacitação realizada junto aos órgãos demandantes. O aprimoramento desse 
trabalho permitirá, ao final de cada etapa de formação, a visualização dos resultados da capacitação a partir 
de dados qualitativos e não só quantitativos. 

No aperfeiçoamento da gestão, houve avanço com o desenvolvimento e implantação do 
Sistema de Inscrição e Gestão da Informação que garante maior agilidade, controle, uniformização, 
ampliação do acesso e domínio do processo de inscrição nos cursos e eventos realizados pela Escola. O 
resgate do importante papel do Interlocutor de Formação, que passa a incorporar o referido sistema com 
participação direta e controle sobre algumas etapas do processo de formação das turmas, foi outro 
resultado importante. Os vínculos formais e sistematizados entre EGOV e Interlocutor de Formação 
permitem hoje a ampliação da divulgação e das informações sobre os cursos e melhor ajustamento entre o 
conteúdo do curso e o seu público alvo. do encontro realizado com aproximadamente 92 Interlocutores 
resultou a avaliação positiva e elogiosa para os novos fluxos e sistema desenvolvido que facilitaram e 
empoderaram o trabalho realizado pelo Interlocutor. 

Na estratégia de atuação em Rede com as demais Escolas e áreas de formação do GDF os 
avanços são visíveis. O IV Encontro da Rede realizado em novembro último foi precedido de encontros 
preparatórios com as áreas de saúde, educação e segurança. O texto das Diretrizes da Rede desenhado 
pelo grupo e apresentado como pauta do Encontro aguarda outras contribuições para o encaminhamento à 
aprovação e publicação. A expectativa é de avanços a partir das bases do acordo expressos nas Diretrizes, 
que permitirão, dentre outras parcerias, o desenvolvimento de um Portal da Rede que facilitará, com o 
acesso único, o alcance do servidor a todas as ações de formação e capacitação realizadas pelo GDF.  

Outra iniciativa em fase de consolidação é a Semana Pedagógica. Realizada no mês de 
dezembro encerrou o ano com uma avaliação das realizações, dos avanços e dos problemas já 
identificados e, ao mesmo tempo uma prospecção e preparação para o ano que se inaugura com espaços 
para palestras, encontros, dinâmicas de grupo, atividades integrativas e comemorativas.  
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Os serviços prestados pela SEAP junto ao servidor e à sociedade, por intermédio da atuação 
da Ouvidoria do Servidor ao longo do ano de 2013 foi bastante satisfatória, com o aumento significativo do 
número de registros recebidos, consequentemente refletindo no número total de casos respondidos. 

Tipo 
Ano  Total  

Jan Fev Mar Abr  Maio Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Geral  
Reclamação 4 6 6 9 20 22 20 17 19 20 17 44 204 
Solicitação 2 2 10 16 9 16 8 13 9 13 4 3 105 
Informação 5 2 12 7 8 1 1 3 13 13 2 5 72 
Denúncia 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 11 18 
Sugestão 0 0 1 0 2 3 0 2 0 2 2 2 14 
Elogio 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 5 

Total  11 11 30 32 41 42 31 36 43 49 27 65 418 
Fonte:  TAG Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública 

A SEAP serve de canal de diálogo e intermédio entre os servidores, a sociedade e a 
Administração Pública. A agregação e a análise das demandas recebidas servem de subsídio para a 
formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as relações de trabalho, bem como 
concursos públicos, sobretudo prestando informações e esclarecimentos à sociedade; busca dia-a-dia 
viabilizar um atendimento qualificado e humanizado, além da satisfação dos demandantes. Para tanto, 
participou de conferências, vídeo conferências e reuniões, buscando obter novas estratégias pra o 
incremento da participação popular e ampliação dos serviços da Ouvidoria, bem como maior qualificação 
dos servidores do próprio Setor. 

2. Outras Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2422 - Concessão de Bolsa estágio  6.389.748 7.418.748 7.418.740 7.411.767 
9631 - Concessão de Bolsa estágio-Governo do Distrito Federal- 
Plano Piloto 6.389.748 7.418.748 7.418.740 7.411.767 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 6.692.179 379.103 333.379 328.799 
0015 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Secretaria de 
Administração Pública do Distrito Federal- Plano Piloto 6.692.179 379.103 333.379 328.799 
2619 - Atenção À Saúde e Qualidade de Vida  135.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  300.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  62.557.376 86.029.392 85.372.938 85.372.938 
8751 - Administração de Pessoal-Secretaria de Administração 
Pública do Distrito Federal- Plano Piloto 62.557.376 86.029.392 85.372.938 85.372.938 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  9.286.154 10.159.723 9.957.840 9.957.840 
9574 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de 
Administração Pública do Distrito Federal- Plano Piloto 9.286.154 10.159.723 9.957.840 9.957.840 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos  Gerais  1.338.374 676.102 661.451 601.695 
9663 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria 
de Administração Pública do Distrito Federal- Plano Piloto 1.338.374 676.102 661.451 601.695 

Total do Programa  86.698.831 104.663.068 103.744.349 103.673.039 
 

A concessão da bolsa estágio foi mantida durante o exercício de 2013. A partir de agosto/2013, 
em cumprimento ao disposto no Decreto nº 33.940/2012, a SEAP passou a ser responsável pela 
administração e execução do Contrato nº 162/2012-SES, celebrado originariamente pela Secretaria de 
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Estado de Saúde do Distrito Federal, cujo objeto é a contratação de agentes de integração para 
operacionalização do programa de estágio naquela Secretaria. Ao final de dezembro/2013, o quantitativo 
total ultrapassou a marca dos 2.000 (dois mil) estagiários contratados, subdivididos em nível médio e nível 
superior, distribuídos nos diversos Órgãos do Governo do Distrito Federal, bem como cedidos ao Tribunal 
Regional Eleitoral, mediante Termo de Cooperação Técnica, cujo objetivo é a colaboração do Distrito 
Federal no atendimento destinado à revisão do eleitorado, com a coleta de dados biométricos, de acordo 
com o Provimento nº 16 da Corregedoria Geral Eleitoral – TSE. 

A manutenção dos serviços administrativos gerais foi igualmente realizada, tendo sido 
concluída a licitação e contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, 
evolutiva e adaptativa de sistemas de informação, em regime de “Fábrica de Software”. As ações 
relacionadas à “Atenção à Saúde e Qualidade de Vida” e “Reforma de Prédios e Próprios” não puderam ser 
realizadas devido ao contingenciamento e/ou insuficiência de dotações orçamentárias. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  
Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2426 - Reintegra Cidadão  50.000 72.000 72.000 59.260 
8400 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Administração Pública do 
Distrito Federal- Plano Piloto 50.000 72.000 72.000 59.260 

Total do Programa  50.000 72.000 72.000 59.260 

 
A Secretaria de Estado de Administração Pública manteve o contrato com a Fundação de 

Amparo ao Trabalhador Preso do DF, assinado em 01/10/2012, contando com 05 (cinco) sentenciados 
prestando os serviços.  

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A Secretaria de Estado de Administração Pública – SEAP desempenhou com exponencial 
habilidade suas funções e objetivos inerentes à competência de sua gestão. A responsabilidade de suas 
ações pautaram o equilíbrio e o comprometimento com o “servir” público e, consequentemente, com a 
sociedade.  

A busca permanente pela valorização e bem-estar do servidor público permeia as ações 
desenvolvidas pelas diversas Unidades que compõem a SEAP. A exemplo disso, a Política de Atenção à 
Saúde do Servidor, implantada em 2012, é hoje uma referência para muitos Estados brasileiros, e muitos de 
seus resultados foram apresentados nos Fóruns Nacionais de Secretários de Administração. A escassez de 
recursos orçamentários e financeiros não permitiu a contratação de empresa especializada para a 
realização de exames periódicos nos servidores, situação essa que se transformará em uma das metas 
para 2014. 

As negociações com as entidades, sindicatos, associações e servidores, o diálogo e a 
transparência exercidas nas diversas reuniões realizadas proporcionaram a satisfação de várias categorias, 
tendo como resultado o envio à Câmara Legislativa do Distrito Federal, de aproximadamente 25 (vinte e 
cinco) Projetos de Lei para reestruturação de carreiras.  

Por conseguinte, as ações pretendidas pela SEAP em 2014 terão por objetivo a consolidação 
das ações que vem sendo implementadas desde a sua criação, de modo a aprimorar rotinas e ampliar de 
forma eficaz e eficiente o campo de atuação de suas diversas Unidades. Manter a transparência em suas 
atividades, mostrando aos servidores e à sociedade a importância da democratização das relações de 
trabalho no serviço público do Distrito Federal; consolidar a imagem das ouvidorias como sinônimo de 
eficiência e transparência; inaugurar canais de comunicação que atinjam o universo de servidores públicos 
do GDF, incluindo na cultura do servidor, o acesso às informações para sua formação e capacitação; 
realizar permanente diagnóstico das carreiras através do levantamento e sistematização de um conjunto de 
informações tais como quantitativo de servidores ativos, inativos e pensionistas por carreira e/ou 
Órgão/Empresa, seu posicionamento na tabela de classes e padrões, gratificações existentes, 
remunerações mínima, média e máxima, tempo de serviço médio, comparação entre carreiras e, sempre 
que possível, com os demais Estados da Federação; controle permanente dos gastos com pessoal. Esses 
são exemplos de atividades e projetos estratégicos que estão elencados como prioritários para a Secretaria 
de Estado de Administração Pública em 2014.  
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7.1. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORE S – INAS – UO: 13.202 
O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia em 

regime especial, vinculada à Secretaria de Estado de Administração Pública – SEAP, foi criado por meio da 
Lei nº. 3.831, de 14 de março de 2006, e tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos servidores 
ativos e inativos do Distrito Federal, inclusive os ocupantes de cargo em comissão e os ocupantes de 
cargos de natureza especial, assistência à saúde suplementar. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 02 - - - 02 
Subtotal (Força de Trabalho)  02  - - - 

Total Geral  02 - - - 02 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

011 – Conceder o benefício de plano de saúde comple mentar aos servidores do GDF, titulares, 
aposentados e pensionistas, bem como facilitar o ac esso aos seus dependentes, de forma a 
contribuir na criação de uma política de saúde e se gurança do servidor com base na ação de 
assistência à saúde . 

 

Indicadores: 
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade  
de Medida

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado 
Em 

 

Periodicidade 
de Apuração  

Desejado/alcançado  
Fonte da 

Informação  1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Índice de Cobertura do Plano 
de Saúde em relação ao nº de 
Servidores 

% - - Mensal 84/ 
0 

88/ 
0 

92 90 Estatísticas do 
INAS 

Índice de Satisfação dos 
Servidores % - - Anual 

80/ 
0 

85/ 
0 90 90 

Estatísticas do 
INAS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

6203 - Aperfeiçoamento Institucional do estado  127.980.821 127.180.821 0 0 
6195 - Concessão de Plano de Saúde aos Servidores  127.980.821 127.180.821 0 0 

Total do Programa  127.980.821 127.180.821 

 
Um programa de concessão de assistência à saúde, para ser oferecido à totalidade dos 

servidores públicos do Distrito Federal é uma decisão de governo que passa por questões técnicas, 
políticas e financeiras. Evidentemente, que, trata-se de uma demanda histórica dos servidores do Governo 
do Distrito Federal, que integrou a agenda de campanha eleitoral do atual governador, contudo, ao ser 
iniciada a atual gestão, no exercício de 2011, deparou-se com uma situação orçamentária e financeira 
adversa, que vem postergando a implantação deste programa. 

Diante deste quadro, a decisão do Governo foi dar continuidade à estruturação da SEAP, que 
era uma Secretaria conjunta com a Secretaria de Planejamento. Então, a nova Secretaria de Administração 
Pública, vincula o INAS, de modo que nenhum programa de interesse público viesse sofrer 
descontinuidade. 

Em todos estes anos, o INAS e seus servidores, vem fazendo pesquisas e estudos e 
debatendo em conjunto com o Secretário e a alta administração da Secretaria de Administração Pública, as 
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possibilidades de implantar um programa de assistência à saúde suplementar aos servidores públicos do 
Distrito Federal. 

Atividades do INAS em 2013 

Em janeiro de 2013 a Secretaria de Administração solicitou aos servidores do INAS a 
incumbência de equacionar e solucionar as pendências administrativas e fiscais do INAS, que naquele 
momento estava com vários impostos, taxas e emolumentos sem efetuar o pagamento.  Ao mesmo tempo, 
havia a incumbência de traçar novos cenários econômico-financeiros e operacionais para o ano em curso. 

Simultaneamente reiniciou-se no Governo nova discussão sobre a adequabilidade dos modelos 
de contratação instituídos pelas leis 3831 de 14 de março de 2006 e 4330 de 08 de junho de 2009 às novas 
necessidades políticas, operacionais e financeiras do GDF, bem como, sobre a prioridade de se voltar para 
investimento na rede pública de saúde, voltada para o atendimento universal de seus cidadãos. 

Adicionalmente também foram estabelecidos e solicitados os valores financeiros do PPA 
necessários para a operacionalização do INAS em 2013. 

As realizações do INAS em 2013, não tiveram como se realizar, com base no objetivo 
específico proposto no PPA. Em consonância com, o determinado nas Leis N°.3.831, de 14 de março de 
2006 e 4.330 de 08 de junho de 2009. Estas leis determinam que a Secretaria de Estado de Administração 
Pública, implante um plano privado de assistência à saúde, como benefício para os servidores civis e 
militares, ativos, inativos, aposentados e beneficiários de pensão da administração pública direta, autárquica 
e fundacional, além de seus dependentes, o que teria um custo próximo a R$300 milhões anuais. 

Na conta contábil do INAS, a previsão inicial da receita, prevê o orçamento de R$ 
127.180.821,00, (cento e vinte e sete milhões, cento e oitenta mil e oitocentos e vinte e um reais) na fonte 
220, onde, os valores foram previstos no caso do Governo ter optado pela modalidade de autogestão e 
houvesse aporte de recursos dos servidores e do Tesouro do Distrito Federal.  

Mas, houve fatores que contribuíram para o avanço de ações do INAS em 2013, quando a 
Secretaria de Administração incumbiu INAS de planejar e implantar o auxílio saúde dos Policiais Civis do 
Distrito Federal. Foram realizadas visitas técnicas no primeiro semestre do ano com o Ministério do 
Planejamento, Polícia Federal e várias reuniões com o Departamento de Polícia Civil. Na sexta-feira, dia 17 
de maio, a Secretaria de Administração Pública do DF (SEAP) realizou reunião para a assinatura da 
Portaria conjunta entre a SEAP e Polícia Civil do DF, que instituiu o subsídio ao plano de saúde para 
policiais civis, nos mesmos moldes aplicados aos servidores federais já para 1º de julho e para os 
dependentes dos policiais a partir de 1º de dezembro. 

E assim foi feito, no dia 1º de julho de 2013, os Policiais Civis do DF, passaram a perceber o 
auxílio saúde, igual ao que o Ministério da Justiça, oferece aos Policiais Federais. E no dia 1º de dezembro, 
foi oferecido o auxílio saúde aos dependentes dos Policiais Civis.  

No dia 09 de abril de 2013, o Governador nomeou o Presidente do INAS, no DODF No. 73/13 e 
mais dois Diretores, um de Gestão Administrativa e um de Programas. 

Em todas as reuniões técnicas a convite do Secretário de Administração, vimos aconselhando 
que, a modalidade de assistência à saúde complementar que melhor se adapta à realidade financeira, seria 
o auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido, pois cada um poderia buscar no mercado de 
saúde do DF, o plano privado que melhor lhe atendesse e à sua família. Isso reduziria muito a estrutura 
para administrar uma modalidade como esta e teria um custo muito menor aos cofres públicos, apesar de 
depender de um Decreto, regulamentando a LC 840/11 e um projeto de lei a ser enviado à Câmara 
Legislativa do DF. 

Por outro lado, deverá haver investimento em fiscalização e controle, pois o servidor teria que 
justificar mensalmente às unidades de recursos humanos que está aplicando o auxílio oferecido a um 
determinado Plano de Saúde. Entretanto, caso a folha de pagamento dos servidores do Distrito Federal, 
sustentasse um módulo de consignação, a exemplo do SIAPE no Ministério do Planejamento,  isso poderia 
reduzir muito a fiscalização e controle, pois mensalmente o SIGRH listaria quem paga e quem não paga o 
plano de saúde contratado, fazendo jus a cada mês do auxílio financeiro oferecido pelo Distrito Federal. 

Ressalta-se que são estamos falando de quase 200.000 servidores e seus dependentes 
diretos, no que diz respeito ao auxílio financeiro, apesar de que em um primeiro momento, apenas os 
servidores que possuam um Plano de Saúde privado, pudessem fazer jus ao auxílio saúde. Deve-se levar 
em conta ainda a faixa etária relacionada à remuneração, a exemplo de como faz o Governo Federal. 
Quanto maior o vencimento, menos auxílio saúde e quanto menos idade, menor o auxílio. Assim existiria 
uma tabela publicada ou semestralmente ou anualmente, dividida por faixa etária e por remuneração, onde 
todos saberiam de quanto teriam direito, mensalmente, para fazer frente ao pagamento de seu plano de 
saúde. 
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A previsão era que no segundo semestre de 2013, teria inicio a implantação do auxílio-saúde 
como novo modelo de gestão de saúde complementar, para os servidores do DF.  

Orçamento do INAS atual. 
 

Durante o exercício de 2013 foram executadas despesas apenas com a folha de pagamento de 
pessoal (salários mais benefícios) e com manutenção de serviços administrativos gerais, relativos ao 
cancelamento de contrato de locação de copiadora multifuncional que não estava em uso e sua devolução 
ao fornecedor, conforme tabela abaixo: 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

Pessoal e Encargos Sociais R$ 81.718,00 R$ 392.419,00 R$ 391.566,67 R$ 391.566,67 
Concessão de benefícios aos servidores R$ 200.000,00 R$ 200.716,00 R$ 10.279,09 R$ 10.279,09 
Outras despesas correntes R$ 129.830.821,00 R$ 128.133.347,00 R$ 2.468,10 R$ 2.468,10 

Total do Programa  R$ 130.112.539,00 R$ 128.726.482,00     R$ 404.313,86 R$ 404.313,86 

Planejamento 

Como o GDF está empenhado em estabelecer limites de gastos e procedimentos para redução 
de despesas operacionais dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, visando, 
portanto, sua readequação orçamentária, a implementação do modelo de auxílio à saúde tornou-se o mais 
adequado, para promover o benefício de assistência à saúde dos servidores.             

Estrategicamente, a implantação do plano de saúde aos servidores do GDF pode ser feita de 
acordo com a seguinte sequência: 

Cronograma estratégico de implantação do Plano de S aúde – INAS  

Ano Atividades Administrativas e Técnicas Implantação da Modelagem da Assistência à Saúde 
Suplementar 

1º SEM 
de 2013 

Estudos econômicos e definição do modelo de auxílio 
de saúde a algumas categorias de servidores do DF. 

Implantação do Plano de Saúde dos Policiais Civis do DF. E 
para os demais servidores públicos, reuniões técnicas com os 
dirigentes da Secretaria de Administração Pública para 
definição do modelo. 

2º SEM 
de 
2013 

Redação, análise e aprovação do Decreto 
regulamentando a LC 840/11 e a Lei nova que 
regulamenta o modelo de auxílio saúde e revoga as 
leis anteriores. 
Aprovação do orçamento do INAS para a implantação 
do auxílio saúde no DF. 
Logística de apresentação do Plano de Saúde, às 
unidades regionais de recursos humanos do DF. 

Implantação do modelo de assistência à saúde para os 
servidores do DF, a partir de outubro. Pagamento do auxílio 
saúde. Inclusão progressiva dos servidores no benefício de 
auxílio à saúde. 

1º SEM 
de 
2014 

Inclusão progressiva das categorias de servidores. Implantação final do modelo de assistência à saúde em maio. 
Previsão de 30 a 40% de servidores contemplados. 

Estudos do impacto financeiro do modelo a ser impla ntado, no DF. 

Aproximadamente de 35% a 40% da população do Distrito Federal possuem planos de saúde. 
A crise na gestão da saúde pública, aliada às facilidades para adquirir convênios de planos de saúde 
privado, ajudou a alavancar o setor, que teve um crescimento de mais de 14% no número dos beneficiários  
em 2013, em comparação com os dados de 2012.  Porém, apesar de  os números indicarem um aumento 
de contribuintes de a saúde suplementar, as redes hospitalares privadas  permaneceram com as mesmas 
estruturas para atendimento. Assim, apresentam problemas crônicos típicos da saúde pública, como a 
superlotação das emergências, demora no atendimento e dificuldade para marcação de consultas. 

Conforme levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2012, somente 
no DF, 701,6 mil pessoas eram amparadas pela cobertura particular. Em 2013, outras 98 mil pessoas 
aderiram a este tipo de serviço e, em setembro, quando foi feita a última coleta de dados, o DF obteve a 
marca de 800 mil beneficiários.  

 Calcula-se que entre 35 a 40% dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do DF, 
tenham Planos de Saúde médicos e ou odontológicos, tanto titulares, como dependentes. Isso seria uns 52 
mil servidores do DF, nas faixas de 40 a 59 anos em diante e que pode ser mais servidores ativos do que 
inativos. Depois do benefício implantado a todos que apresentaram comprovantes de planos de saúde, a 
adesão anual poderia crescer em torno de 10%. 

 Nos estudos que o INAS fez a tabela de auxílio à saúde, de dez faixas etárias, iriam variar de 
20 a 59 anos e os valores seriam da ordem de R$82,11 a R$214,11.  Caso fossem pagos a todos os 
servidores que possuem planos de saúde, de outubro de 2013 a maio de 2014, o impacto financeiro seria 
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em torno de uns R$80 milhões de reais anuais e se todos os servidores do DF possuíssem planos de 
saúde, o impacto seria de mais de R$280 milhões de reais anuais.  

Todos os recursos do INAS seriam pagos pelo Tesouro do DF. Assim, todo este impacto para o 
pagamento do auxílio saúde, seria fruto da receita do Distrito Federal.   

2. Outras Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  800.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 50.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  81.748 392.819 391.567 391.567 
8741 - Administração de Pessoal-Instituto de Assistência À Saúde dos 
Servidores do DF- Plano Piloto 81.748 392.819 391.567 391.567 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  200.000 200.746 10.279 10.279 
9565 - Concessão de Benefícios A Servidores- Instituto de Assistência 
À Saúde dos Serv. do DF- Plano Piloto 200.000 200.746 10.279 10.279 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  850.000 2.526 2.468 2.468 
9655 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Instituto de 
Assistência À Saúde dos Serv. do DF- Plano Piloto 850.000 2.526 2.468 2.468 

Total do Programa  1.981.748 596.091 404.314 404.314 

Pode-se afirmar que a realização dos programas de trabalho executados pelo INAS foi de 
0,34% da despesa autorizada e foi basicamente com administração de pessoal. Dos sete programas de 
trabalho aprovados pelo QDD para execução orçamentária pelo INAS, no exercício de 2013, houve 
execução no PT-10.122.6003.8502-8741 – Administração de Pessoal, PT-10.122.6003.8517-9565 – 
Manutenção de Serviços Administrativos e PT-10.122.6003.8504-9565-Concessão de Benefícios a 
Servidores. Programa que teve maior volume de recursos autorizados foi o PT –10.302.6203.6195-6005- 
Concessão de Plano de Saúde dos Servidores. 
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7.2. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – 
IPREV/DF – UO: 13.203 

Por intermédio do decreto Nº 33.475, de 03 de janeiro de 2012, publicado no dia 04 de janeiro 
de 2012, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, entidade da 
administração indireta, como autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, 
autonomia administrativa e financeira vinculada à Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito 
Federal, teve sua estrutura aprovada por meio do decreto n° 32.716, de 1º de janeiro de 2011, para 
execução de suas atividades. 

A Lei Complementar n° 769/2008, de 30 de junho de 2 008, normatizou os preceitos das 
Emendas Constitucionais n° 20/1998, n° 41/2003 e n°  47/2005 no ordenamento jurídico do Distrito Federal e 
reorganizou a unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. 

Por meio da supramencionada Lei foi instituído o Órgão Gestor Único do Regime Próprio de 
Previdência sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, 
Autarquia de Regime Especial, composta de um Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva e um 
Conselho Fiscal, órgãos internos que deliberam as linhas gerais da administração sujeitos à fiscalização e 
supervisão de órgãos reguladores. 

Em cumprimento ao que estabelece a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Complementar 
Distrital n° 769, de 30 de junho de 2008, este rela tório tem por objetivo: 

– Apresentar o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal como a 
ação do Estado para proteger, atender e garantir aos seus servidores contra os riscos laborais. 

– Elencar as principais políticas previdenciárias desenvolvidas pelo seu órgão gestor o 
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, representadas pela gestão de 
benefícios, gestão de ativos e componentes atuariais. 

– Demonstrar o panorama da gestão do IPREV/DF, no exercício de 2013, e as ações 
empreendidas pela Administração do Instituto de acordo com as políticas orçamentárias traçadas no 
Planejamento Governamental do Distrito Federal. 

– Evidenciar informações qualitativas e quantitativas sobre as principais atividades 
desenvolvidas pelas diversas frentes de trabalho e os fatores determinantes que afetaram e/ou impactaram 
o alcance das suas metas. 

– Fundamentar as ações gerenciais empreendidas frente aos desafios apresentados pela 
conjuntura econômica brasileira, base normativa existente, especificidades da gestão pública, no Distrito 
Federal e pela necessidade de efetivar controles e mitigação dos riscos previdenciários.  
 
Base Legal  

– Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98; 

– Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/03; 

– Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/05; 

– Lei Federal nº 9.717, de 27/11/98; 

– Portaria MPS nº 916, de 15 de julho de 2003; 

– Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, atualizada até 19/07/2012; 

– Portaria do MPS nº 154/155, de 15/05/08; 

– Portaria do MPS nº 204, de 10/07/08; 

– Portaria do MPS nº 402, de 10/12/2008; 

– Portaria do MPS nº 403, de 10/12/2008;  

– Portaria do MPS nº 519 de 24/08/2011; 

– Portaria do MPS nº 440, de 09.10.2013; 

– Portaria do MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2011; 

– Lei Complementar nº. 769, de 30/06/2008;  

– Lei Complementar nº 790, de 05/09/2008;  

– Lei Complementar nº 818, de 18/11/2009;  

– Lei Complementar nº 840, de 26/12/2011; e 

– Resolução BACEN Nº 3.922, de 25/11/2010 e atualizações. 
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Identidade Institucional do IPREV/DF 
O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF é o gestor único do 

Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, regime que constitui a visão, as 
políticas e a ação do Distrito Federal, com o objetivo de proteger e atender os seus servidores públicos de 
cargo efetivo, contra os riscos existentes na relação de trabalho, provendo a principal garantia dos 
servidores, contra os riscos laborais, sendo os mais importantes: a proteção na idade avançada, doenças, 
acidentes de trabalho, invalidez e no caso de morte, protegendo os seus dependentes. 

Missão:  “Garantir os benefícios previdenciários dos servidores efetivos e seus dependentes 
com qualidade e eficiência visando um futuro sustentável para o Distrito Federal”. 

Visão:  “Ser reconhecido pela excelência no atendimento ao beneficiário e na gestão do 
sistema previdenciário”. 

Valores:  caráter contributivo, solidário, democrático, eficiente e transparente da gestão, 
autonomia administrativa e financeira frente ao Ente, preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e 
proibição de benefícios sem a correspondente fonte de custeio. 

 
Objetivos da Gestão  

– gerir os benefícios previdenciários oriundos de aposentadorias e pensões dos segurados e 
dependentes pela cobertura dos eventos a que estão sujeitos na relação de trabalho, tais como: meios de 
subsistência nos eventos de invalidez, acidente em serviço, idade avançada, reclusão, morte e proteção à 
família; 

– gerir dos ativos financeiros originários das contribuições e demais receitas previdenciárias, 
visando rentabilizar esses ativos por meio de aplicações no mercado financeiro, em conformidade com as 
normas legais e específicas, tendo como finalidade o cumprimento de suas obrigações previdenciárias; 

– gerir o custeio da previdência dos servidores distritais, mediante contribuições do Governo 
do Distrito Federal e dos servidores ativos, aposentados e pensionistas; 

– compatibilizar a viabilidade e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, seguindo padrões 
técnicos, profissionais e socialmente justos.  

A estrutura administrativa do IPREV foi alterada conforme Decreto nº 34.884 de 25/11/2013, 
publicado no DODF nº 248 de 26/11/2013, a saber: 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

Total com cargo  
em comissão 

sem cargo  
em comissão 

com cargo em 
comissão 

sem cargo em 
comissão 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 19 - 10 - 29 

Requisitados 
Órgãos do GDF 02 - 03 - 05 
Órgãos Estaduais - - 01 - 01 

Outros Estagiários - 03 - 09 12 
Total Geral  21 03 14 09 47 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO:  

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Alteração  Autorizado  Empenhado  

9001 - execução de Sentenças Judiciais  2.600.000 2.600.000 108.933 108.933 
6170 - execução de Sentenças Judiciais-Fundo Financeiro-
Distrito Federal 

2.000.000 2.000.000 108.933 108.933 

9004 - encargos Previdenciários do Distrito Federal  1.486.126.102 1.587.207.208 1.418.137.116 1.418.137.116 
9712 - encargos Previdenciários do Distrito Federal--Fundo 
Financeiro-Distrito Federal 

1.449.622.241 1.549.414.154 1.381.370.350 1.381.370.350 

9713 - encargos Previdenciários do Distrito Federal-
Pagamento de Inativos do DF 

34.855.861 35.345.054 35.236.178 35.236.178 

9714 - encargos Previdenciários do Distrito Federal-Inativos 
e Pensionistas - Fundo Previdenciário - Distrito Federal 

901.000 1.701.000 1.530.589 1.530.589 

9033 - Formação do Patrimônio do Servidor Público  13.940.000 17.440.000 17.440.000 14.946.503 
9552 - Formação do Patrimônio do Servidor Público -
IPREV/DF- Plano Piloto 

13.940.000 17.440.000 17.440.000 14.946.503 

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  180.000 400.000 152.961 152.961 
7054 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - 30.000 250.000 152.961 152.961 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Alteração  Autorizado  Empenhado  
Iprev/Df-Fundo Financeiro- Plano Piloto 
9097 - Reserva Orçamentária do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS 

230.847.724 230.047.724 0 0 

Total do Programa  1.733.693.826 1.837.694.932 1.435.839.011 1.433.345.514 

Ao Programa 0001 – Operações Especiais são alocadas despesas que não geram 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Exemplos desse tipo de despesa: pagamento de 
dívidas, ressarcimentos, sentenças judiciais, transferências, indenizações, financiamentos e contribuições a 
entidades. 

O Programa de Operação Especial é parte integrante da Lei Orçamentária Anual (LOA). 
Durante o exercício de 2013 foram realizadas as seguintes ações e subtítulos neste Instituto: 

A ação 9001, subtítulo 6170 – Execução de Sentenças Judiciais – IPREV-DF, alocou despesas 
relativas a decisões judiciais transitadas em julgado, proveniente de revisão de aposentadoria e recálculo de 
diferença do índice de reajuste da pensão civil, objeto da decisão do TCDF, integrantes do Orçamento de 
Seguridade Social, as quais foram objeto do programa "Operações Especiais", e classificadas na Função 
“28 - Encargos Especiais”, na subfunção "846 - Outros Encargos Especiais" no montante de R$ 
20.440.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta mil reais).  

As despesas referentes ao pagamento de tributos e contribuições sociais (PASEP) foram 
empenhadas na ação 9033 (Formação do Patrimônio do Servidor Público), subtítulo nº: 9552, no montante 
de R$ 17.440.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), no período de janeiro a 
dezembro de 2013. desse montante, o valor orçamentário de R$ 2.493.496,96 (dois milhões, quatrocentos e 
noventa e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) foi registrado em “Restos 
a Pagar”, conforme preceitua a Lei nº 4.320/1964, de 17 de março de 1964 no Artigo 36.  

No tocante à ação 9004 (Encargos Previdenciários do Distrito Federal), subtítulo 9712 e 9713 
foram apropriadas e pagas as despesas com pessoal inativo, civil e militares reformados; pensionistas civis 
e militares, pensões concedidas por lei específica ou por sentenças judiciais e despesas de exercícios 
anteriores, em cumprimento ao Art.37 da Lei nº 4.320/64. As despesas de exercícios encerrados, para as 
quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, no montante 
de R$ 1.416.606.527,69 (um bilhão, quatrocentos e dezesseis milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e 
vinte e sete reais e sessenta e nove centavos).  

As despesas relativas a esses encargos previdenciários (pagamento de inativos e 
pensionistas) foram classificados na função 09-Previdência Social, no Programa "Operações Especiais", 
correspondente ao código "0001". As despesas previdenciárias custeadas com recursos previdenciários, na 
forma da Lei Complementar nº 769/2008, foram classificadas no grupo “1 – Pessoal e Encargos  Sociais” e 
financiadas com recursos previdenciários. 

 

PROGRAMA DE GESTÃO:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Alteração  Autorizado  Empenhado  

2557 - Gestão da Informação e  dos Sistemas  de Tecnologia da 
Informação 

50.000 0 0 0 

7325 - Realização  de Intercâmbio e Cooperação Técnica  37.000 0 0 0 
8502 - Administração  de Pessoal  3.259.015 2.942.116 2.701.660 2.701.660 
8746 - Administração de Pessoal - IPREV/ DF- Plano Piloto 3.259.015 2.942.116 2.701.660 2.701.660 
8504 - Concessão  de Benefícios a Servidores  1.395.055 3.217.055 2.831.325 2.831.325 
9581 - Concessão de Benefícios a Servidores - IPREV/DF- Plano 
Piloto 

94.000 144.000 116.745 116.745 

9582 - Concessão de Benefícios a Servidores - Auxilio Funeral- 
IPREV/DF- Fundo Financeiro-Distrito Federal 

1.300.000 3.072.000 2.714.581 2.714.581 

8505 - Publicidade E Propaganda  20.000 0 0 0 
8517 - Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  950.732 505.919 497.402 436.510 
9660 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - 
IPREV/DF- Plano Piloto 

950.732 505.919 497.402 436.510 

Total do Programa  5.711.802 6.665.090 6.030.387 5.969.495 

   
O Programa 6003 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Pu blica  é parte 

integrante da Lei Orçamentária Anual (LOA) e representa o instrumento do plano que classifica o conjunto 
de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental e das ações não 
tratadas nos programas temáticos.  

 



Despesas Orçamentárias do Exercício
Contemplam os dispêndios com folha

benefícios do Regime Financeiro 
militares distribuídos a seguir: 

  

  
Executivo   
Aposentadorias e Reformas  
Pensões 
Outros Benefícios Previdenciários 
CLDF  
Aposentadorias e Reformas  
Pensões 
Outros Benefícios Previdenciários 
TCDF  
Aposentadorias e Reformas  
Pensões 
Outros Benefícios Previdenciários 
Pagamento a Beneficiário Militar  
Reformas  
Pensões  
 despesas  de Exercícios Anteriores   

 

Execução da de spesa Orçamentária
 As despesas correntes

de consumo, serviços de terceiros, 
benefícios do regime financeiro do
militares e do regime previdenciário
gastos com aquisição de bens. 

Execução Orçamentária por Categoria Econômica
  
Categoria Econômica  
Despesa Corrente  
Despesa  de Capital  

Total  

 
Realização da Receita Orçamentária

 Receita Orçamentária: 
pessoal civil (ativos, inativos e pensionistas), contribuição pessoal militar (ativo, 
repasses decorrentes da Compensação 
valores mobiliários, serviços administrativos, i
Tesouro. 
  

88%

Despesas  com Benefícios do RPPS

Executivo  CLDF TCDF 

Relatório Anual 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade

Exercício  de 2013 
Contemplam os dispêndios com folha de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros 

 do Poder Executivo, Legislativa e pagamentos

Planos  
Financeiro  Previdenciário  

      
  1.245.113.865,06    1.530.588,63  

        901.972.700,06         829.832,46  
        343.141.165,00         700.756,17  

   
       32.210.810,12  0,00 

          29.716.277,18  0,00 
           2.494.532,94  0,00 

  0,00 
     102.910.154,07  0,00 

          81.427.721,10  0,00 
          21.482.432,97  0,00 

0,00  0,00 
       35.229.492,41  0,00 

          29.435.656,58  0,00 
           5.793.835,83  0,00 
         1.145.066,27  0,00 

spesa Orçamentária  do exercício de 2013 
spesas correntes do IPREV/DF registram os gastos com pessoal

 gastos com folha de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros 
do Poder Executivo, Legislativo e  pagamentos
io do órgão gestor, enquanto que as despesas 

Execução Orçamentária por Categoria Econômica  
    

Autorizada  Executada  
1.844.352.622 1.439.307.609

7.400 7.400
1.844.360.022 1.439.315.009

Realização da Receita Orçamentária  do exercício de 2013 
Receita Orçamentária: contempla as receitas previdenciárias provenientes da contribuição

pessoal civil (ativos, inativos e pensionistas), contribuição pessoal militar (ativo, 
correntes da Compensação Previdenciária - COMPREV, contribuição patronal, receitas

valores mobiliários, serviços administrativos, indenizações e restituições e as decorrentes

2%

7%

3%

0%

Despesas  com Benefícios do RPPS

Pagamento a Beneficiário Militar Despesas de Exercícios Anteriores 
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aposentadorias, pensões e outros 
e pagamentos de gratificações aos 

 Total 

  1.246.644.453,69  
        902.802.532,52  
        343.841.921,17  

  
       32.210.810,12  

          29.716.277,18  
           2.494.532,94  

                           -   
     102.910.154,07  

          81.427.721,10  
          21.482.432,97  

                           -   
       35.229.492,41  

          29.435.656,58  
           5.793.835,83  
         1.145.066,27  

 

com pessoal do Instituto, material 
aposentadorias, pensões e outros 

e  pagamentos de gratificações aos 
 de capital registram os 

  
% 

439.307.609 78,10 
7.400 100,00  

439.315.009  

as receitas previdenciárias provenientes da contribuição de 
pessoal civil (ativos, inativos e pensionistas), contribuição pessoal militar (ativo, inativo e pensionista), 

COMPREV, contribuição patronal, receitas de 
correntes de repasses do 

Despesas de Exercícios Anteriores 
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Receita Orçada/Realizada 

Descrição LOA 2013 
LOA  + 

dotação 
Suplementar 

 Realizadas (3)  
 Fundo 

Financeiro   
 Fundo 

Capitalizado    Total  
Contribuição do Servidor Ativo 1.025.514.419 1.025.514.419 861.472.172 166.619.094 1.028.091.266 
Contribuição do Servidor Inativo 216.756.362 216.756.362 237.426.908 28.164 237.455.072 
Contribuição do Pensionista 24.684.817 24.684.817 25.469.892 16.038 25.485.930 
Contribuição Patronal 0 0 307.260 93.994.810 94.302.070 
Outras Receitas Intra –orçamentárias / 230.847.724 230.847.725  333.399.948 333.399.948 
Outras Contribuições do Servidor 1.307.233 1.307.233 4.698.708   4.698.708 
COMPREV 185.757.410 185.757.410 166.459.656   166.459.656 
Restituições de Proventos e Salários 0 0 153.823 0 153.823 
Serviços Administrativos 0 0 0 0 0 
Multa e Juros de Mora das Contribuições 0 0 1.798 1.136 2.934 
Receita Patrimonial 2.372.000 2.372.000 4.310.449 4.310.449 
Repasse Financeiro - Tesouro 119.906.615 119.906.615 - - 0 
Superávit - Exercício 2012 (Crédito Aberto) 0 37.213.442 - - - 
Contingenciamento 0 0 0 0 0 
Bloqueado 0 0 0 0 0 
Total Geral  1.807.146.580 1.844.360.022 1.300.300.666 594.059.190 1.894.359.856 

Fontes:  (1) Lista Consolidação da Receita – SIGGO 
(2) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – SIGGO 
(3) Balancetes Financeiro e Previdenciário –  2013 – SIGGO  

 

A Lei Complementar n° 769/2008, que criou o IPREV/D F, completará seis anos em 2014, e 
definiu um marco estratégico para o Distrito Federal, ao estabelecer que o Instituto congregasse todo o 
esforço do Distrito Federal (seus poderes, órgãos e fundações) na gestão plena do processo de concessão, 
administração, organização e custeio da previdência do DF. Essa diretriz visa unificar, padronizar, 
harmonizar, planejar, investir e melhor controlar a gestão previdenciária dos servidores públicos do Ente 
Federativo. 

O IPREV/DF, atualmente, exerce de forma parcial essas etapas. Com relação aos recursos 
previdenciários, administra a poupança previdenciária total, formada pela arrecadação das contribuições 
totais de servidores e patronal e pelos retornos das aplicações destas no mercado financeiro.  

Com relação ao processo de concessão de benefícios, apenas administra as folhas de 
pagamentos de aposentados e pensionistas, em que cada setorial de RH (por secretaria, órgão da 
administração indireta, Poder Legislativo – CLDF e TCDF) efetua, localmente, o ato de concessão e 
inclusão da folha de aposentados.  

O IPREV/DF tem o papel de gerenciar as políticas do Distrito Federal para a previdência dos 
seus servidores de cargo efetivo, ou seja, da carreira pública, administrando a previdência de 133.602 
servidores públicos. Sendo destes, 90.649 servidores ativos e 42.953 aposentados, além dos beneficiários 
diretos dos servidores já falecidos, denominadas pensionistas que somam 10.603. Portanto, o IPREV/DF é 
o gestor da previdência de mais de 144.268 pessoas (vidas), no Distrito Federal. 

Tabela 1 - Distribuição do universo de participante s do RPPS do DF 
Estatísticas  Executivo  Legislativo  TCDF Total  

Ativos 89.543 743 426 90712 
Aposentados 42.475 147 331 42.953 
Pensionistas 10.494 19 90 10.693 

Total  142.512 909 847 144.268 
Fonte: SIGRH - Pesquisa formulada com base de dados de agosto/2013. 
Elaboração: IPREV/DF - Estudo Atuarial 2013 

 
Tabela 2 – Distribuição dos tipos de aposentadorias  do RPPS do DF. 

 
Fonte: SIGRH - Pesquisa formulada com base de dados  de ago/2013. 

Tipo de Aposentadoria Quantidade

Por invalidez 6.466

Voluntária por tempo de contribuição e idade 34.271

Voluntária por idade 1.912

Compulsória 304

TOTAL 42.953
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Elaboração: IPREV/DF – Assessoria Atuarial - Estudo  Atuarial 2013 

 
Gráfico 1 – Valor Médio de Aposentadoria, de acordo  com a faixa etária dos Servidores do DF 

 

 
Elaboração: IPREV/DF – Assessoria Atuarial - Estudo Atuarial 2013 

 
Atendendo a sua missão, o IPREV administra essa massa de servidores em dois fundos 

previdenciários: Fundo Financeiro (responsável pela massa de servidores admitidos por concurso até 
31/12/2006) e o Fundo Capitalizado (responsável pela massa de servidores que ingressaram no Distrito 
Federal, por concurso, após 01/01/2007). 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos Servidores Aposentados  do DF – por anos de aposentadoria 

 
Elaboração: IPREV/DF – Assessoria Atuarial - Estudo Atuarial 2013 

  

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

R$ 7.000,00

R$ 8.000,00

R$ 9.000,00

30-40 41- 50 51- 60 61- 70 71- 80 81- 90 91- 100 101-110

R$ 4.253,75

R$ 4.805,20

R$ 8.127,80
R$ 7.998,63

R$ 7.359,39 R$ 7.255,73

R$ 6.647,24

R$ 3.831,95

MÉDIA VALOR DE APOSENTADORIA POR FAIXA ETÁRIA

30-40 41- 50 51- 60 61- 70 71- 80 81- 90 91- 100 101-110

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

0-10
11-20

21-30
31-40

41-50

18.030

15.421

7.577

1.787

138

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E

FAIXA DE TEMPO DE APOSENTADORIA

Distribuição dos Servidores Aposentados do Distrito Federal
(por faixa de anos em gozo de Aposentadoria )



Relatório Anual de Atividades – IPREV – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
343 

 

Gestão de Ativos  
No Fundo Financeiro, o IPREV/DF administra a folha de pagamento de aposentadorias e 

pensões, de todos os servidores, que não formaram reservas para garantir seus benefícios, onde as 
contribuições arrecadadas são utilizadas para honrar os pagamentos dos benefícios, sem formar reservas. 
Nesse fundo, a necessidade de financiamento é coberta pelo Tesouro do Distrito Federal, visto que este 
fundo é deficitário. 

No Fundo Capitalizado, o Instituto administra as reservas, constituídas e a constituir, para 
garantir os benefícios dos seus participantes, que ainda, paga um pequeno número de benefícios. Nele, as 
contribuições arrecadadas, patronal e do servidor, são investidas com vistas a formar a poupança 
previdenciária dos servidores, que possibilitará, no futuro, honrar os pagamentos dos benefícios.  

O Fundo Capitalizado do IPREV iniciou o ano de 2013 com uma carteira de ativos 
administrados da ordem de R$ 1.226.513.644,19 (gestão de recursos) e um superávit de  
R$ 620.907.246,13 (resultado atuarial). No encerramento do exercício de 2013, o total de ativos sob 
administração foi da ordem de R$ 1.658.349.145,64 e um superávit atuarial de R$ 2.778.603.447,50.  

 Com isso, evidencia-se que a constituição do IPREV/DF foi  um efetivo compromisso do 
Estado com seus servidores, no sentido de iniciar um processo de formação de reservas, para que, nas 
próximas décadas, sejam capazes de honrar todos os benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores 
admitidos, a partir de 01.01.2007, data  da segregação de massas. 
 

Gráfico 3 – Evolução do Fundo Capitalizado – Evoluç ão Histórica em R$ 

 
Elaboração: IPREV/DF – Diretoria de Investimentos - 2013 

 
Gráfico 4 – Evolução da Carteira Total – Evolução H istórica em R$ - 2010 a 2013 

 
       Elaboração: IPREV/DF – Diretoria de Investimentos - 2013 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

31
.1

2.
20

10

31
.0

1.
20

11

28
.0

2.
20

11

31
.0

3.
20

11

29
.0

4.
20

11

31
.0

5.
20

11

30
.0

6.
20

11

29
.0

7.
20

11

31
.0

8.
20

11

30
.0

9.
20

11

31
.1

0.
20

11

30
.1

1.
20

11

30
.1

2.
20

11

31
.0

1.
20

12

29
.0

2.
20

12

30
.0

3.
20

12

30
.0

4.
20

12

31
.0

5.
20

12

29
.0

6.
20

12

31
.0

7.
20

12

31
.0

8.
20

12

28
.0

9.
20

12

31
.1

0.
20

12

30
.1

1.
20

12

31
.1

2.
20

12

31
.0

1.
20

13

28
.0

2.
20

13

28
.0

3.
20

13

30
.0

4.
20

13

31
.0

5.
20

13

28
.0

6.
20

13

31
.0

7.
20

13

31
.0

8.
20

13

30
.0

9.
20

13

31
.1

0.
20

13

31
.1

1.
20

13

31
.1

2.
20

13

M
ilh

ar
es

Carteira Total do Regime Próprio de Previdência Social do DF
(Somatório dos Revursos dos Fundos: Financeiro e Capitalizado)



Relatório Anual de Atividades – IPREV – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
344 

 

Os recursos administrados no Regime Próprio do Distrito Federal, geridos pelo IPREV/DF, 
representam uma ação muito importante do Governo do Distrito Federal – GDF, com vistas a garantir a 
renda dos servidores, na condição de aposentadoria e dos seus dependentes, de modo que os principais 
órgãos reguladores da poupança pública: Conselho Monetário Nacional - CMN, Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM e Banco Central – Bacen e, também, o Ministério da Previdência Social, cada vez mais, 
exigem por meio de normas a certificação e profissionalização, com  aplicação de penalidades e multas, 
numa ação cada vez mais técnica e qualificada, na gestão destes recursos. 

O IPREV/DF ciente dessa responsabilidade e da necessidade de bem representar o Distrito 
Federal na gestão dos recursos previdenciários, mantém uma Política de Investimentos bastante 
profissional e conservadora. Os investimentos do IPREV/DF, somente são efetuados em Bancos Públicos, 
no caso, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e  Banco de Brasília (ver gráfico 5, abaixo), gerando 
maior solidez, transparência e um gerenciamento mais qualificado dos recursos. 
 

Gráfico 5 – Distribuição dos Investimentos do IPREV /DF – Por Instituição Financeira 

 
Elaboração: IPREV/DF – Diretoria de Investimentos - 2013 

 
Na mesma linha de prover uma gestão mais qualificada, o IPREV/DF mantém os recursos 

alocados numa proporção superior a 95%, em Renda Fixa, segmento de alocação mais conservador, que 
visa preservar os investimentos e obter retornos menos arriscados. Também, destaca-se uma ampla 
diversificação dos recursos e um conjunto de controles cada vez mais apurados. 

O IPREV/DF, na gestão dos recursos, encerra o exercício de 2013 com seis dos seus 
servidores, gestores e conselheiros, certificados, sendo cinco deles com a Certificação Profissional CPA – 
20, da principal certificadora dos mercados financeiros e de capitais, a Associação das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. 

Com isso, o IPREV/DF atende plenamente às regras de certificação exigidas pelo Ministério da 
Previdência Social e do Conselho Monetário Nacional, cabendo destacar o esforço de treinamento e 
formação, ocorrido no ano, com vistas a demonstrar aos servidores e aos órgãos de governança, de 
regulação e de supervisão,  a excelência em gestão  de seus dirigentes e profissionais servidores. 

Por fim, destaca-se, ainda,  na gestão de ativos, a busca por criar um amplo mapeamento 
sobre todos os riscos incorridos na gestão dos recursos e controle dos atos sobre sua gestão. Política essa, 
assessorada pelo Comitê de Investimentos - que analisa, seleciona e subsidia o ato de gestão dos recursos. 
Encontra-se em fase de discussão junto ao Conselho de Administração, a criação do Comitê de Riscos que 
fará o monitoramento e o mapeamento dos controles sobre sua ocorrência. 
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Gráfico 6 – Distribuição dos Investimentos do IPREV /DF – Por artigo da Res. CMN nº 3.922/2010, 

 
Elaboração: IPREV/DF – Diretoria de Investimentos - 2013 

 
Em 2013, os mercados financeiros e de capitais experimentaram uma performance  

extremamente atípica, resultante da atuação mais restritiva por parte do Comitê de Política Monetária – 
COPOM,  de forma a controlar a inflação dentro dos limites previstos na meta inflacionária,  4,5% ao ano,  
com 2 pontos de variação para cima e para baixo, no regime de meta inflacionária.  

Com isso, foram observadas reduções importantes nos indicadores dos segmentos de Renda 
Fixa – RF e de Renda Variável – RV, o que resultou em desvalorizações importantes no valor dos papéis 
negociados e exigiu um gestão mais complexa  e atuante por parte dos gestores. 

No segmento de renda fixa, o maior impacto deve-se ao comportamento do Índice de Mercado 
Anbima – IMA-Geral, que apresentou retorno negativo de (-1,42%) em 2013, contra um retorno de 17,73% 
positivo em 2012. 

No quadro abaixo, apresentamos um comparativo entre os títulos e indicadores de Renda Fixa 
nos anos de 2012 e 2013, onde observa-se, claramente, que os papéis com maior retorno em 2012 (títulos 
públicos de longo prazo (IMA –C, IMA-B e IMA-B+5), apresentaram as maiores reduções em 2013, em 
decorrência da marcação a mercado desses papéis. 
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Em 2013, o segmento de renda variável também experimentou desvalorizações importantes, 
em decorrência de um movimento negativo balisado pelas incertezas e reduções nos valores bursáteis das 
principais empresas negociadas na Bovespa: Vale e Petrobrás, bem como, as quedas originárias das 
empresas do grupo X. Com isso o principal indicador deste mercado, o Ibovespa, apresentou uma redução 
de (-15,51%).  

 

 
 
Em 2013,  a BM&Fbovespa iniciou o  ano com 60.952 pontos e encerrou  com 51.507 pontos, 

com reduções sistemáticas durante todo o período. Mais do que um movimento pontual, tivemos uma 
desaceleração no volume de negócios e mudança de comportamento do capital estrangeiro.  

Com isso, a maioria dos investidores institucionais como é o caso do IPREV/DF, na qualidade 
de gestor de recursos do Regime Próprio da Previdência dos Servidores do Distrito Federal,  não obteve 
retornos condizentes com suas metas atuariais. 
 
Compensação Previdenciária com o INSS  

Trata-se da operacionalização da Compensação Previdenciária entre o Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos Servidores Públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de 
contribuição para efeito de aposentadorias e pensões.   

A compensação foi instituída, desde julho de 1975, mas somente passou a ter eficácia, a partir 
da regulamentação da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999. A partir de 2010, em razão das limitações de 
pessoal para execução dos trabalhos de compensação previdenciária, o que veio comprometer o volume de 
valores arrecadados, resultando, assim, como a terceira fonte de recursos, após as contribuições e a 
rentabilidade dos investimentos, custeando parcela significativa das obrigações a pagar do Fundo 
Financeiro. Por falta de pessoal, estrutura e uma rede de comunicação adequada, nos últimos anos, temos 
tido uma redução no volume dos créditos recuperados junto ao INSS. 

Em 2013, o valor relativo ao fluxo compensado foi de R$ 166.459.655,61, com apenas 583 
processos, de um total de 1.658 enviados pelo Sistema COMPREV, contabilizado por regime de caixa 
relativo a dezembro de 2012 a novembro de 2013, efetivamente pago no 5º dia útil de janeiro de 2013 a 
novembro de 2013, juntamente com o 13º salário. desse montante, o fluxo médio mensal de pagamentos foi 
de R$ 12,7 milhões de reais. Outra parcela da compensação previdenciária é registrada, contabilmente, 
como estoque, no valor de R$ 591.729.554,73, que o Governo Federal já reconheceu como devido. 

Sobre o referido estoque, o IPREV/DF, juntamente com os demais RPPS representados no 
Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios – CONAPREV, sistematicamente, tem apresentado 
solicitações ao Ministério da Previdência Social para ajustes de procedimentos e critérios para a realização 
plena da compensação entre os regimes. Ainda, em relação ao estoque devido, permanecem pendentes de 
compensação cerca de 15 mil processos. 

Ibovespa - Diário 2013 
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A seguir, apresentamos a evolução da compensação previdenciária, por regime de 
competência, observada durante o ano de 2013: 

 

Competência 
Fluxo Mensal 

Pro rata 
Fluxo 

Atrasado 
(Glosa 
Fluxo) 

(Ressarcido 
ao INSS 
Fluxo)  

Total Líquido Estoque Total Geral        Envia
dos 

Apro
vado

s 

Indefe
ridos 

Janeiro 11.029.459,37 1.185.440,96 -4.550,04 -17.534,10 12.192.816,19 34.563.208,48 46.756.024,67 112 52 104 

Fevereiro 11.064.370,29 1.717.336,38 0,00 -17.534,10 12.764.172,57 57.053,24 12.821.225,81 91 68 25 

Março 11.113.562,80 4.134.250,80 -289.321,73 -17.534,10 14.940.957,77 157.986,32 15.098.944,09 66 67 59 

Abril 11.136.409,61 2.234.733,24 -279.630,53 -17.534,10 13.073.978,22 384.652,26 13.458.630,48 109 39 24 

Maio 11.156.554,33 1.571.065,66 0,00 -17.534,10 12.710.085,89 328.043,91 13.038.129,80 204 40 26 

Junho 11.190.497,43 2.309.422,19 0,00 -17.534,10 13.482.385,52 250.350,29 13.732.735,81 161 60 57 

Julho 11.201.419,15 1.275.776,82 0,00 -17.271,63 12.459.924,34 17.488,27 12.477.412,61 158 30 56 

Agosto 11.220.742,63 1.632.001,12 0,00 -17.164,32 12.835.579,43 67.434,46 12.903.013,89 197 43 36 

Setembro 11.243.232,12 1.542.819,75 0,00 -17.164,32 12.768.887,55 85.834,03 12.854.721,58 259 53 23 

Outubro 11.263.424,97 0,00 0,00 -18.267,30 11.263.424,97 173.242,52 11.436.667,49 131 58 139 

Novembro 22.545.595,75 2.918.977,54 -23.725,83 -33.920,36 25.406.927,10 126.421,87 25.533.348,97 117 40 55 

Dezembro 11.286.739,62 1.180.817,46 -37.668,21 -16.960,18 12.412.928,69 108.067,61 12.520.996,30 53 33 14 

Total 2013 145.452.008,07  21.702.641,92 -634.896,34 -225.952,71 166.312.068,24 36.319.783,26 202.631.851,50 1.658 583 604 

Tabela 9 – demonstrativo Anual – 22013 
Observação:  
1 - Em janeiro/2013, ocorreu no estoque, uma correção de 6,22 % (INPC) no valor de R$ 34.563.218,48. 
2 - No mês de novembro/2013, foram incluídos valores acumulados referentes ao bloqueio do pagamento do  Regime de Origem –  
RO, do período de outubro de/2013 a novembro/2013. 
3 – No valor informado de novembro/2013, está contemplado o valor correspondente ao 13º salário. 
4 - O efetivo pagamento do fluxo mensal, relativo a dezembro/2013, somente ocorrerá no 5º dia útil de janeiro de 2014. 

Levantamento da expedição de Certidões de Tempo de Serviço Celetista 

 
Elaboração de certidão de tempo de serviço celetista, prestado pelo servidor público no próprio 

ente, referente ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, para fins de 
Compensação Previdenciária. 

Quantitativo de Certidões no Ano de 2013 924 

 
Homologação de Certidão de Tempo de Serviço/Contrib uição: 

Amparados pelos preceitos da Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, em seus 
Artigos 101 a 103, a Portaria do MPS nº 154, de 15 de maio de 2008 e a Lei n° 10.887, de 2004, 
concernentes às atribuições e procedimentos do RPPS, para fins de contagem e comprovação de tempo de 
contribuição dos ex-servidores, junto aos Regimes Previdenciários, foram analisadas e homologadas 
certidões conforme total abaixo:  

Ano Analisadas Homologadas 

Totais 1.808 765 
 

 
Declaração para a Caixa Econômica Federal: 

Em atendimento as exigências da Agencia Nacional de Sáude - ANS, relativos à inclusão e 
renovação de dependentes indiretos dos titulares do Plano de Saúde CAIXA, Programa de Assistência 
Médica Supletiva da Caixa Econômica Federal e solicitada pela Caixa Econômica Federal, o Instituto emitiu 
declarações aos solicitantes, atestando se há algum tipo de vínculo com o GDF ou benefício percebido. 

Em 2013, foram realizadas pesquisas junto ao Sistema Único de Gestão de Recursos 
Humanos – SIGRH e emitidas declarações, conforme abaixo: 

Total de Declarações Emitidas  146 

 
  



Relatório Anual de Atividades – IPREV – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
348 

 

Análise e Homologação de declaração de Tempo Especi al 
Conforme o entendimento estabelecido pela decisão Extraordinária nº 6.611/2010, do Tribunal 

de Contas do Distrito Federal – TCDF, o IPREV, em parceria com uma Comissão Técnica da SEAP, 
identificou os critérios necessários à instrução processual em casos de Aposentadoria Especial ou 
Conversão de Tempo Insalubre. 

A análise e a homologação ocorrem mediante a apresentação dos Mandados de Injunção, 
impetrados por servidores do GDF perante o Supremo Tribunal Federal-STF, pleiteando o reconhecimento 
de tempo insalubre, realizado no período laboral, enquanto servidor estatutário. do total de 455 processos 
enviados ao IPREV/DF, foram homologadas apenas 74 certidões e os outros processos devolvidos às 
Unidades de Origem. 

Total de Processo Analisados Homologados Não Homologados 

455 74 381 

 
Pessoal Licenciado 

O Instituto mantém o acompanhamento e controle dos recolhimentos das contribuições 
previdenciárias dos servidores cedidos, com ônus para outros órgãos das esferas federal, estadual e 
municipal, além dos licenciados para acompanhamento de cônjuge ou interesse particular. 

Atualmente, existem 483 servidores em LAC (licença para acompanhar o cônjuge) e 174 em 
LIP (licença de interesse particular).  

Desse total, efetua-se o acompanhamento de 31 processos de recolhimento voluntário de 
contribuição previdenciária. 

 

Tipo de Afastamento Lac Lip 

Total 483 174 

 
No que se Refere ao Pessoal Cedido, o Instituto Realiza Acompanhamento Sistemático do 

Contingente de Servidores Nesta Situação Junto Às Unidades Administrativas, Do Distrito Federal. 
 

Tipo de Cessão Cedidos Requisitados 

Total 5.000 8.856 

 
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP 

O Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, com validade semestral, foi  instituído 
pelo decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001e Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, com a 
finalidade de servir de instrumento de controle para as situações de descumprimento dos critérios e 
exigências previstos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. 

O último CRP emitido pelo MPS venceu no dia 06.12.2013 e teve sua revalidação imediata, 
com vigência até 05/06/2014, com regularidade em todos os 34 critérios exigidos no Extrato Externo dos 
Regimes Previdenciários. 

Convém informar que o descumprimento em algum dos critérios exigidos para renovação do 
Certificado poderia acarretar a suspensão do CRP, inviabilizaria a realização de: 

– Celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, 
financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da 
União; 

– Realizar transferências voluntárias de recursos pela União;  

– Obter liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras 
federais; e 

– Receber os valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em razão do disposto 
na Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999. 

Bimestralmente, são encaminhados ao Ministério da Previdência Social – MPS,  o 
demonstrativo das Receitas e despesas do Regime Próprio da Previdência Social do ente e o Comprovante 
do Repasse e Recolhimento ao Regime Próprio dos Valores decorrentes das Contribuições, Aportes e 
Débitos de Parcelamentos.  
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Estudo de Aderência e Adequação das premissas e hip óteses atuariais 

O Instituto mantinha, desde a sua criação, premissas, hipóteses e procedimentos atuariais que 
aparentavam estar defasadas e desatualizadas, frente à necessária e constante demonstração das suas 
obrigações. Os elementos que mais impactam o cálculo atuarial são: a base de dados, o método de cálculo 
atuarial e as hipóteses/premissas utilizadas nesse cálculo, como a tábua de mortalidade e a taxa de juros 
real. 

As principais hipóteses existentes nos estudos atuariais do RPPS do DF até 2012 eram: Tábua 
de Mortalidade AT 49 , tábua americana criada pelas estatísticas e expectativa de vida dos trabalhadores, 
criada entre 1941 e 1946, e taxa de juros reais de 6% ao ano , utilizada para o desconto das obrigações 
futuras, até 2088, que necessitavam ser testadas frente ao perfil cadastral dos servidores, às ocorrências de 
riscos e aos impactos mensurados. 

Com base nesses elementos, o IPREV/DF trouxe uma reformulação para o cálculo atuarial que 
é a realização do teste de aderência das hipóteses, ou seja, foram testadas as principais premissas 
atuariais, com o objetivo de validar a aderência às realidades dos servidores do IPREV/DF. 

Por meio dessas premissas, é possível calcular e determinar os recursos necessários para a 
cobertura dos benefícios oferecidos pelo plano de previdência. Os cálculos atuariais têm relação direta com 
o custo e o equilíbrio financeiro do plano de benefícios e devem estar em harmonia com a massa de 
participantes e assistidos dos planos e com a política de recursos humanos da patrocinadora, aliada, ainda, 
às variáveis econômico-financeiras. 

Para demonstrar como essas premissas estavam defasadas, destacamos que a tábua  
AT- 49 não é utilizada nos fundos de pensão, desde 2003, quando foi definida como tábua mínima a AT-83. 
Com relação a  taxa de juros real, destacamos que as obtidas com títulos públicos de longo prazo, 
apresentam vértices de aproximadamente 4,75% a.a.. O gráfico 7, a seguir, demonstra as evidências que 
os estudos de aderência e adequação bem explicitaram.  

Gráfico 7 – Comparativo entre os óbitos de Servidor es do DF e Tábuas de Mortalidade 

 
 
Com base nos testes realizados, foram promovidas as seguintes alterações: 

– Alteração da tábua de mortalidade AT-49 para a tábua AT-2000, alteração da tábua de 
sobrevivência de IBGE 2010 para a tábua AT-2000 e alteração da tábua de mortalidade de inválidos IBGE 
2010 para a tábua AT-2000. 

– Alteração da taxa de juros real de 6% para 5,75%. 
 

Estudo Atuarial de 2013 
A partir do teste de aderência e adequação das premissas/hipóteses, verificou-se que os 

estudos atuariais do Fundo Capitalizado, nos anos anteriores, foram calculados considerando não as 
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alíquotas de contribuição praticadas pelos servidores e pelo Ente, 11% e 22% respectivamente, mas o 
Custo Normal calculado, atuarialmente.  

É importante destacar que, dessa forma, os cálculos subdimensionavam o esforço de 
contribuição e formavam resultados inferiores às contribuições auferidas, melhor exemplificada na tabela 3, 
abaixo. Nela, conseguimos acompanhar a estruturação do Custo Normal, por tipo de benefício, nos anos de 
2011 a 2013, e verificamos que em todos eles, o custo normal do plano foi na casa dos 24%.  

Tabela 3 - Distribuição do Custo Normal do Fundo Ca pitalizado - 2011 a 2013. 

 
Fonte: demonstrativo de Estudo Atuarial Anual – DRA A dez/2013. Elaboração: IPREV/DF – Assessoria Atuar ial 

O método de cálculo para a apuração do valor presente, relativo às contribuições futuras, 
baseava-se no valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS. desta 
forma, o cálculo da reserva matemática, que é o valor presente dos benefícios futuros, descontando o valor 
presente das contribuições futuras, gerava um resultado com valor inferior. O resultado pode ser verificado 
na diferença do superávit existente, no encerramento de 2012, vis-à-vis o de 2013, respectivamente, R$ 
620.907.246,13 contra os atuais R$ 2.778.603.447,50. A grande diferença deve-se ao fato de se registrar 
contribuições futuras inferiores aos 33% efetivamente realizados. 

As alterações promovidas no cálculo atuarial trouxeram maior qualidade, às obrigações futuras, 
que deverão honrar a seus segurados, manter o adequado aprimoramento dos cálculos de forma mais 
conservadora, realista e efetiva a realidade do Distrito Federal e da massa de servidores garantidos pelo 
RPPS, demonstrando assim, responsabilidade e preocupação com o futuro dos servidores do Distrito 
Federal. 

 

Curso de Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social 
Com o objetivo de prover a qualidade devida à gestão do RPPS do Distrito Federal, o 

IPREV/DF em parceria com a Escola de Governo, estruturaram o curso de Gestão em RPPS, nos moldes 
do treinamento criado pela Escola de Formação Previdenciária em São Paulo e realizado em mais de 12 
turmas  em diversos RPPS, Tribunal de Contas, do Espírito Santo, entes públicos e instituições diversas, 
que visa prover uma atuação técnica, qualificada e diferenciada para todos aqueles que atuam nas 
entidades de previdência de estados e de municípios, bem como, em seus órgãos reguladores.  

Desenvolvido em dois níveis: Geral e Específico, permitindo uma aplicação direcionada à 
demanda e ao grau de atuação de cada usuário/participante, nas entidades de previdência do Setor 
Público, o treinamento já realizado trouxe um amplo conhecimento e diferencial para os profissionais, 
gestores e conselheiros do IPREV/DF, integrando outros órgãos, a exemplo da Procuradoria Geral, Câmara 
Legislativa, Secretaria de Saúde e Secretaria de Planejamento e Gestão. O treinamento foi avaliado em 9,6 
de um total de 10 pontos, em seus três primeiros módulos. 

Esta primeira fase do treinamento, distribuído em 10 módulos, representa um diferencial de 
qualidade aos gestores do IPREV/DF e demonstra um esforço em criar uma efetiva e qualificada cultura 
previdenciária. 

 

Planejamento Estratégico 2014 a 2016 
No último trimestre de 2013, o IPREV/DF consolidou um amplo processo de planejamento 

estratégico, que perpassou todas as diretorias, os conselhos e, ainda, diversos membros da Secretaria de 
Estado da Administração Pública e diversos setoriais de RH. Nesse processo, servidores, diretores e 
conselheiros, estabeleceram seis diretrizes que visam potencializar o IPREV/DF, para o atendimento de sua 
visão de longo prazo e cumprimento de sua missão. No quadro a seguir foram dimensionadas as diretrizes 
do Instituto. 

2011 2012 2013

Aposentadorias com reversão ao dependente 15,10% 16,16% 19,26%

Invalidez com reversão ao dependente 1,90% 1,86% 1,88%

Pensão de ativos 4,95% 4,75% 1,59%

Auxílios 2,17% 1,93% 1,48%

Administração do Plano 0,00% 0,00% 0,00%

Custo Anual Normal Total 24,12% 24,70% 24,21%

Custo Anual Normal por  Tipo de Benefício
Avaliações Atuariais Registradas %
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Em 2013, foi redesenhado o Mapa Estratégico do IPREV/DF, estabelecendo a sua atuação 

social, os procedimentos passíveis de reestruturação dos processos internos, a aplicação clara de um 
processo de conhecimento e disseminação da atividade previdenciária. 

 

 

A partir desse mapeamento, foi instituído para cada diretoria do Instituto, um plano de trabalho, 
com as ações, os responsáveis, os prazos e as necessidades orçamentárias, de pessoal e de estrutura.  

MAPA ESTRATÉGICO IPREV/DF
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3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Análise das Realizações 
Para alcançar seus objetivos institucionais,  o IPREV/DF constituiu, no exercício de 2013, um 

coordenado e integrado esforço técnico, político e de trabalho, com o propósito de qualificar, de 
profissionalizar e de estruturar o Instituto, objetivando a sua importância para os servidores do Distrito 
Federal. Os principais propósitos foram no sentido de entender, qualificar e explicitar, qual a 
responsabilidade do Distrito Federal, dos servidores, dos profissionais e dos gestores do IPREV/DF, com 
esse conjunto de obrigações.  

 
Perspectivas para 2014 
Principais desafios, oportunidades e providências a serem executadas em 2014 
 

O planejamento do IPREV/DF e o conjunto de realizações do ano de 2013 trouxeram a certeza 
e o testemunho do muito que avançamos, do árduo e dedicado esforço para a obtenção dos resultados, 
bem como, um caminho preciso e eficiente para suprir as inconsistências ainda existentes, objetivando a 
preservação e consolidação de uma cultura previdenciária de longo prazo. Com isso, as principais 
estratégias, discussões e os planos de trabalho desenhados, trarão para o Distrito Federal elementos que 
irão possibilitar aos servidores uma participação mais efetiva e ao Governo do Distrito Federal desenvolver 
políticas que solidificarão os esforços já executados. 

A principal necessidade do Governo do Distrito Federal de viabilizar a institucionalização do 
IPREV/DF, como o Gestor Único, conforme preceitua a Lei Complementar 769/2008. 

Dentre as principais propostas apresentadas e que deverão ser amplamente discutidas e 
negociadas com os poderes constituídos, com as autoridades do DF e com os servidores, podemos 
destacar: 

I. Projeto de Lei Complementar com alterações na LC n° 769/2008: A legislação do 
IPREV/DF já é uma legislação de excelência e carece de poucos ajustes em aspectos que não afetam a 
estrutura geral da LC 769, mas são fundamentais para estruturar e constituir o esforço do Governo do 
Distrito Federal, com vistas a institucionalizar o RPPS e consolidar os principais aspectos do Gestor Único. 
Os itens importantes a serem tratados são: custeio administrativo, ações de governança, poder de controle, 
qualificação da base de dados previdenciária e ajustes pontuais; 

II. Criação da Carreira Previdenciária – O IPREV/DF é constituído,  basicamente, por 
servidores comissionados, de cargos discricionários, o que impede a criação de uma cultura de longo prazo, 
que perpetue a ação do Governo do Distrito Federal, focando a previdência dos seus servidores. dessa 
forma, é fundamental estabelecer um plano de carreira e promover concurso público que possibilite uma 
estrutura técnica qualificada, providencial à visão de previdência de longo-prazo; 

III. Assunção da competência previdenciária – O IPREV/DF não executa diretamente o ato de 
concessão de aposentadoria e pensões, para que possa constituir uma ação efetiva unificando o regime. 

8
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Assim, é fundamental que os servidores dos setoriais de RH, que, atualmente, estão nas diversas carreiras 
distritais, sejam cedidos para a formação de uma carreira inicial, detentora da cultura, conhecimento e  
prática de concessão, já existente nas diversas secretarias,  órgãos da administração indireta e também, 
nos setoriais de RH na Câmara Legislativa e TCDF. A unificação, padronização, treinamento e qualificação, 
podem resultar em um processo mais ágil e assertivo, além de desonerar a estrutura no processo de 
concessão de aposentadorias e pensões para o Distrito Federal, passando ao IPREV/DF a centralização de 
atividades de concessão, gestão e administração de aposentadorias e pensões;  

IV. Contratação de Prestadores de Serviço para Compensação Previdenciária – Dada a 
estrutura hoje existente no Instituto, há necessidade de se envidar esforços para a efetivação da 
compensação previdenciária entre o RPPS do Distrito Federal e o INSS.  

V. Estudo de viabilidade econômica, financeira e atuarial da previdência complementar dos 
servidores - O Regime de Previdência Complementar tem por objetivo constituir as reservas que garantam o 
benefício, conforme art. 202 da Constituição Federal de 1988. A previdência complementar é facultativa e 
visa assegurar a complementação das aposentadorias e pensões, para os novos servidores que prestarem 
concurso e tomarem posse e o teto do RPPS fica limitado ao do Regime Geral. Diversos estados já criaram 
a sua entidade de previdência complementar que poderão subsidiar futura discussão sobre o tema, no 
âmbito Distrito Federal. 

VI. Criação da Casa do Servidor – Nova Sede do IPREV/DF, em área central no Plano Piloto, 
que possibilite atender adequadamente aos servidores do Distrito Federal com atenção, qualidade, 
agilidade e humanização das atividades, que perpassam o fazer previdenciário. Nessa casa, além da ação 
de concessão e gestão de aposentadorias, teríamos a condição de ser o centro de excelência, que pensa 
riscos e impactos na vida laboral dos servidores. Além de estudos e processos de excelência no ato de 
concessão e gestão de aposentadorias e as necessárias políticas de pré e pós-aposentadoria. A casa do 
servidor pode ser, também, o ponto focal para que todos os servidores aposentados do DF sejam 
reconhecidos, atendidos e possam exercitar a melhor idade de forma digna. 
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7.3. FUNDO PRÓ-GESTÃO – UO: 13.905 
O Fundo PRÓ-GESTÃO, desenvolvido e coordenado pela Secretaria de Estado de 

Administração Pública do Distrito Federal, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de 
projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício 
da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público, compreendendo os seguintes 
objetivos: 

I. qualificação profissional dos servidores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional por meio de treinamento, especialização e/ou formação específica de servidores de carreiras 
de estado; 

II. desenvolvimento de programas e/ou projetos firmados com entidades públicas ou particulares 
de âmbito nacional ou internacional, com vistas à busca de novas tecnologias e metodologias, voltadas para 
a modernização administrativa; 

III. prestação de suporte didático-pedagógico de estudos, na elaboração e implantação dos 
programas e ações de desenvolvimento institucional e de pessoas, com vistas à permanente melhoria da 
prestação dos serviços e profissionalização da gestão pública; 

IV. implantação de programas voltados para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão 
e das condições de vida e do trabalho dos servidores; 

V. modernização administrativa; 

VI. programas de desburocratização administrativa e aperfeiçoamento tecnológico; 

VII. aparelhamento das unidades voltadas para a gestão pública; 

VIII. realização de outras atividades relacionadas à gestão pública. 

O PRÓ - GESTÃO/SEAP é administrado por um Conselho de Administração, composto dos 
seguintes membros: 

I.  O Secretário de Estado de Administração Pública; 

II.  O Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado de Administração Pública; 

III.  O Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração Pública; 

IV.  O Diretor-Executivo da Escola de Governo; 

V.  O Subsecretário de Administração-Geral da Secretaria de Estado de Administração Pública 
do Distrito Federal; 

VI.  O Subsecretário de Modernização da Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento; 

VII. 01 (um) representante dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Distrito Federal. 

A presidência do Conselho cabe ao titular da Secretaria de Estado de Administração Pública.  

Força de Trabalho 

Servidores 

Atividade -Meio Atividade -Fim 
 

Total 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 01 01 00 00 02 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 00 00 01 00 01 

Outros Estagiários 00 01 00 00 01 

Total Geral  01 02 01 00 04 

1. Realizações 

Execução Orçamentária e Financeira 

PROGRAMA DE GESTÃO:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4088 - Capacitação de Servidores  1.710.000 4.710.000 1.594.754 1.495.832 
0027 - Capacitação de Servidores - Fundo de Melhoria da Gestão 1.710.000 4.710.000 1.594.754 1.495.832 
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355
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

Pública- Distrito Federal 
4220 - Gestão de Recursos de Fundos  3.170.000 5.453.753 2.000.684 294 
0002 - Gestão de Recursos de Fundos - Fundo de Melhoria da Gestão 
Pública - Distrito Federal 3.170.000 5.453.753 2.000.684 294 

Total do Programa  4.880.000 10.163.753 3.595.438 1.496.126 

 
No período de janeiro a dezembro de 2013, houve continuidade da política de valorização do 

servidor público, mediante a implementação de Instrutoria Interna em gestão de contratos, direito 
administrativo, gestão de pessoas dentre outros, além dos cursos de especialização, pós-graduação (MBA), 
treinamento e aperfeiçoamento em áreas estratégicas e essenciais do governo, como: gestão estratégica, 
Planejamento Econômico e finanças, Congressos, Seminários e Fóruns, com isso garantindo o 
aperfeiçoamento de servidores e a melhoria do atendimento ao usuário.  

Essa política reflete de forma significativa a visão moderna, qualitativa, com foco na 
uniformização dos serviços prestados pelo Governo do Distrito Federal e suas Instituições.  

No esforço em desenvolver uma rigorosa profissionalização do serviço público, o Fundo de 
Melhoria da Gestão Pública/SEAP, obedecendo às diretrizes governamentais no exercício de 2013, 
proporcionou a qualificação de 4.102(quatro mil, cento e dois) servidores, com investimento da ordem de R$ 
1.495.832,07 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e sete 
centavos). 

Essa estratégia visa desenvolver formuladores de políticas públicas, de forma a contribuir para 
a melhoria dos serviços prestados, sendo, sem dúvida, um compromisso dessa gestão. 

Com a política de Modernização das Unidades Administrativas do DF, o Fundo de Melhoria da 
Gestão Pública/SEAP direciona seus esforços no sentido de promover investimento para equipar e 
modernizar as unidades administrativas do Governo do Distrito Federal, com vistas à melhoria dos serviços 
públicos e do atendimento ao cidadão, reconhecendo-os como foco da atenção do Estado. 

No esforço de promover a uniformização das instalações e equipamentos, o Fundo de Melhoria 
da Gestão Pública/SEAP, obedecendo às diretrizes governamentais, no ano de 2013, proporcionou a 
modernização da Secretaria de Estado de Educação por meio de aquisição de servidores multimídia, tendo 
um investimento total na ordem de R$ 2.000.390,00 (dois milhões, trezentos e noventa reais). 

2. Informações Complementares 

No exercício de 2013 foram arrecadados R$ 4.189.807,76.(quatro milhões, cento e oitenta e 
nove mil, oitocentos e sete reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 587.101,33 (quinhentos e oitenta e 
sete mil, cento e um reais e trinta e três centavos) com serviço de inscrição de concursos públicos, R$ 
3.136.399,41 (três milhões, cento e trinta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um 
centavos) com taxa de administração de serviço e R$ 466.307,02 (quatrocentos e sessenta e seis mil, 
trezentos e sete reais e dois centavos) com rendimento de aplicação financeira. 

No exercício de 2012 houve um Superávit financeiro da ordem de R$ 5.891.524,83 (cinco 
milhões oitocentos e noventa e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos). 

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O Fundo de Melhoria da Gestão Pública, em cumprimento às diretrizes e à missão institucional 
da Secretaria de Estado de Administração Pública, que é “promover com eficiência, transparência e 
efetividade a gestão de pessoas e dos recursos, comprometida com o alcance dos resultados institucionais 
e a excelência dos serviços prestados à sociedade”, vem dando grande ênfase à melhoria da prestação dos 
serviços públicos, à qualificação profissional dos servidores do Distrito Federal, o desenvolvimento gerencial 
e a busca de instrumentos e mecanismos que assegurem melhores resultados com menor custo, maior 
eficiência e eficácia, mediante a implementação da Política de Valorização da Função Pública, da Melhoria 
da Gestão Pública e da Melhoria do Atendimento ao Cidadão. 

Para auxiliar a SEAP no desenvolvimento destas Políticas, o Fundo Pró - Gestão em seu 
Planejamento Estratégico trabalha com duas ações que foram implementadas durante o exercício.  
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8. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DESENVOLVIME NTO RURAL DO 
DISTRITO FEDERAL – SEAGRI/DF – UO: 14.101 

A Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – 
SEAGRI/DF, Unidade Orgânica de Direção Superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito 
Federal, para execução de suas atividades, nos termos do decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, tem 
as seguintes competências:  

I. formular diretrizes e políticas governamentais na área de agricultura e desenvolvimento 
rural e agrário, da assistência técnica e extensão rural e de abastecimento; 

II. promover, coordenar e executar programa, projetos e ações para o desenvolvimento 
sustentável das cadeias produtivas da agricultura no Distrito Federal; 

III. coordenar a execução das políticas agrícolas de desenvolvimento rural e agrário, de 
assistência técnica e extensão rural e de abastecimento, ambientalmente sustentável; 

IV. promover a universalização dos serviços públicos para a população da área rural em 
articulação com as demais Secretarias de Estado, Órgãos e Entidades da Administração do Distrito Federal 
e Órgãos Federais; 

V. promover, coordenar e executar a administração e fiscalização fundiária das terras 
públicas rurais; 

VI. contribuir com a segurança alimentar da população; 
VII. promover ações de fiscalização, inspeção, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; 
VIII. promover ações de controle e fiscalização de trânsito e de apreensão de animais; 
IX. promover, apoiar e executar a reabilitação ambiental das terras rurais; e 
X. promover e executar pesquisas e experimentação vegetal, animal e socioambiental. 

Missão 
Coordenar e promover o desenvolvimento rural, econômico e ambientalmente sustentável, 

administrar as terras públicas rurais e zelar pela segurança alimentar da população por meio de ações de 
fiscalização e inspeção animal e vegetal. 

Visão 
Ser reconhecida como agente inovador e de excelência no desenvolvimento sustentável da 

atividade agropecuária. 

Programas Estratégicos 
Renda Rural 
Fomentar a geração de renda no campo e promover a inclusão produtiva da população rural, 

com a estruturação de canais de comercialização de produtos e serviços da agricultura, a agregação de 
valor e possibilitando o acesso ao crédito e aos mercados. 

Abastecer 
Promoção e ampliação do abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros para a população do 

Distrito Federal e Entorno. 

Assentar 
Promover e apoiar o assentamento de famílias de agricultores e a regularização dos 

assentamentos, pré-assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária. 

Infraestrutura Rural 
Ampliar e assegurar a infraestrutura do setor agropecuário e a mobilidade no meio rural. 

Melhor Ambiente 
Desenvolver a gestão ambiental e a sustentabilidade rural por meio do estímulo à adimplência 

à legislação ambiental, desenvolvimento de práticas produtivas sustentáveis e promoção da conservação da 
água, solos e biodiversidade. 

Organização Rural 
Apoiar e sensibilizar a população rural para as iniciativas de organização, em especial de 

associativismo e cooperativismo, de forma a contribuir para a geração de renda e a melhoria das condições 
de vida dos trabalhadores e agricultores. 

Produzir 
Apoiar o fortalecimento das cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência 

técnica, da capacitação, do fomento à inovação tecnológica e à criação e ampliação de empreendimentos 
no meio rural e as boas práticas agropecuárias. 
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Sanidade Total 
Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, bem como a inocuidade dos alimentos 

produzidos a partir destes, contribuindo para a regularidade e excelência dos processos produtivos. 

Terra Legal 
Promover e apoiar a regularização das terras rurais públicas do Distrito Federal. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 25 204 43 359 631 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 22 - 30 - 52 
Requisitados Órgãos do GDF 02 - 05 - 07 

Outros 
Estagiários - 03 - 09 12 
Terceirizados (FUNAP) - - - - 10 

Subtotal (Força de Trabalho)  49 207 78 368 712 
(+) Cedidos para outros órgãos 72 

Total Geral  784 
 

Diante de um quadro de carência na força de trabalho da Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural – SEAGRI, em 2013, o Governo do Distrito Federal nomeou 253 concursados para 
assumir as funções nas áreas de medicina veterinária, arquitetura, agente administrativo, técnico em 
contabilidade, administração e zootecnia. Dos nomeados, 112 entraram em exercício, sendo: 1 
administrador, 88 agentes administrativo, 11 médicos veterinário, 5 técnicos em agropecuária, 6 técnicos em 
contabilidade e 1 zootecnista. As nomeações foram necessárias visando recompor a força de trabalho da 
Secretaria de Agricultura, uma vez que 43 servidores aposentaram no ano de 2013, 41 aposentaram em 
2012 e 28 aposentaram em 2011. 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO: 

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
OBJETIVO GERAL: 

Promover a agricultura e o desenvolvimento rural su stentáveis, propiciando o aumento da cadeia 
produtiva, melhorias para o setor agropecuário, atr avés da assistência técnica e extensão rural e 
ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos 
agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades e  a segurança alimentar e nutricional da 
população do DF e entorno. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1077 - Construção de Centro de Capacitação  800.000 2.924.279 0 0 
1715 - Implantação de Centro de Referência em Piscicultura  0 3.003.837 0 0 
2770 - Fomento a Produção Vegetal  200.000 6.621 6.620 6.620 
0001 - Fomento a Produção Vegetal--Distrito Federal 100.000 6.621 6.620 6.620 
2771 - Fomento a Produção Animal  100.000 21.096 21.096 21.096 
0001 - Fomento a Produção Animal-- Park Way 100.000 21.096 21.096 21.096 
2772 - Fomento  a Defesa Sanitária Vegetal e Animal  742.363 2.277.806 929.163 864.323 
0001 - Fomento a Defesa Sanitária Vegetal e Animal--Distrito Federal 742.363 2.277.806 929.163 864.323 
2780 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Veget al e 
Animal 150.000 48.412 46.848 46.848 
0001 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e 
Animal--Distrito Federal 150.000 48.412 46.848 46.848 
2889 - Apoio a Agricultura Familiar  1.960.000 1.305.510 882.833 878.475 
0003 - Apoio a Agricultura Familiar--Distrito Federal 50.000 905.510 483.040 478.682 
0007 - Apoio a Agricultura Familiar-Distribuição de Sementes, Mudas e 
Insumos-Distrito Federal 400.000 400.000 399.793 399.793 
3043 - Reabilitação e Manutenção Ambiental  1.450.000 2.175.034 1.160.250 0 
0002 - Reabilitação e Manutenção Ambiental-Conservação da Água e 
do Solo-Distrito Federal 950.000 2.028.334 1.013.550 0 
5606 - Reabilitação e Manutenção Ambiental-Apoio ao Programa de 
Reabilitação Ambiental da Área Rural do Distrito Federal-Distrito 
Federal 0 146.700 146.700 0 
3100 - Construção de Centro de Comercialização  150.000 355.357 244.199 128.383 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0001 - Construção de Centro de Comercialização-- Gama 50.000 120.229 105.665 51.995 
0002 - Construção de Centro de Comercialização-- São Sebastião 50.000 235.128 138.534 76.388 
3467 - Aquisição de Equipamentos  50.000 8.154.392 975.242 975.242 
9557 - Aquisição de Equipamentos-Veículos, Máquinas e Implementos 
Rurais/Agrícolas-Distrito Federal 50.000 8.154.392 975.242 975.242 
4090 – Apoio a Eventos  450.000 115.069 115.059 115.059 
0031 - Apoio a Eventos-Rurais-Distrito Federal 150.000 98.905 98.895 98.895 
5680 - Apoio a Eventos-Apoio a Realização da 1ª Copa de Futebol 
Amador"."- Distrito Federal 100.000 16.164 16.164 16.164 
4108 - Análise Laboratorial de Produtos Agropecuários  120.000 0 0 0 
4115 - Apoio as Compras Diretas da Produção Agropecuária  50.000 2.794.620 1.601.257 1.601.257 
0001 - Apoio as Compras Diretas da Produção Agropecuária-Compras 
Institucionais da Agricultura Familiar-Distrito Federal 50.000 2.794.620 1.601.257 1.601.257 
4117 - Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Rurais e do 
Território de Cidadania 50.000 0 0 0 
4119 - Manutenção da Infraestrutura do Setor Agropecuário  950.000 1.438.380 1.255.377 508.546 
2900 - Manutenção da Infraestrutura do Setor Agropecuário-
Infraestrutura Rural-Distrito Federal 450.000 938.380 838.544 138.380 
5688 - Manutenção da Infraestrutura do Setor Agropecuário-Apoio a 
Infraestrutura Rural.-Distrito Federal 500.000 500.000 416.833 370.167 
4120 - Execução de Serviços Motomecanizados  300.000 50.500 50.420 15.095 
0001 - Execução de Serviços Motomecanizados--Distrito Federal 300.000 50.500 50.420 15.095 

Total do Programa  7.522.363 24.670.913 7.288.364 5.160.944 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

001 - Fomentar a geração de renda no campo, com o a poio à agricultura familiar e a promoção da 
inclusão social e produtiva da população, promovend o a melhoria das condições de vida dos 
produtores, trabalhadores e famílias do Distrito Fe deral e RIDE.  
 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado em 
 

Periodicidade de  
Apuração 

Desejado/ alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Família assistida Família 3545 31/12/2010 Anual 4.000/ 
3.199 

4.000/ 
2.315 

4.000 
 

4.000 SEAGRI 

Agricultores atendidos pelo 
PAA/PAPA 

Pessoa 
atendida 

276 31/05/2011 Anual 1.000/ 
756 

850/ 
742 

 
1.000 1.000 SEAGRI 

 
A Secretaria de Agricultura participou, em 2013, do Projeto DF sem Miséria - ação que integra 

o Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF, programa que viabiliza a compra direta 
de produtos de agricultores familiares. O PAPA/DF tem como objetivo oferecer mais segurança ao pequeno 
agricultor, com a garantia de mercado para os produtos e a possibilidade de geração de empregos na 
propriedade e renda para a família.   

Apoiando o Projeto DF sem Miséria foi realizada a distribuição gratuita de fertilizantes minerais 
e sementes de milho e feijão para agricultores de base familiar do Distrito Federal, como fomento à 
produção rural de subsistência e promoção da segurança alimentar. 

 
Indicativos  2011 2012 2013 

Produtores familiares atendidos  2.206 739 977 
Sementes de milho distribuídas (kg) 41.420 15.200 8.170 
Sementes de feijão distribuídas (kg) 25.070 14.340 7.280 
Fertilizantes distribuídos (kg) 347.200 218.500 118.300 
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De 2011 a 2013, a redução no volume de insumos verificada se deu em função de 

cancelamento de recursos, em 2013 o cancelamento foi para atender despesas com pessoal de diversas 
unidades. Além disso, neste último ano o atendimento passou a ser dirigido especificamente aos produtores 
rurais familiares do DF, sendo que antes a distribuição de insumos era dirigida a toda a Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico do DF, incluindo 19 municípios de Goiás e três de Minas Gerais. 

Apesar da menor disponibilidade de insumos em 2013 em relação a 2012, verificou-se um 
incremento de 32,2% no número de beneficiários, em função do melhor planejamento e organização da 
demanda e distribuição. 

 
Indicativos  2011 2012 2013 

Produtor Familiar Beneficiado 3.002 1.704 2.315 
Liderança Rural Assistida 805 211 170 
Conselho Regional Assessorado* 103 44 61 
Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Assistido 99 66 168 
Implantação das Ações Territoriais 175 31 70 

*Quantidade de atendimentos aos Conselhos 
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Na analise do gráfico Produtor Familiar Beneficiado, verifica-se que em 2013 houve um 
incremento de 35,8% nos atendimentos aos produtores, em relação ao ano anterior. A principal causa é o 
fato de a Secretaria de Agricultura ter implementado novas atividades que trazem contato direto com o 
Produtor familiar, tais como o Cadastramento de Famílias no meio rural e a constante articulação com as 
suas representações, seja de forma direta ou por intermédio dos conselhos de desenvolvimento rural, fato 
ocorrido principalmente no 2º semestre do ano de 2013. 

Houve uma sensível melhora no assessoramento e na assistência pela Secretaria de 
Agricultura aos Conselhos Regionais. Durante o ano de 2013, houve praticamente o dobro de 
assessoramentos, em relação ao ano anterior, fato que se revela eficiente pela crescente demanda na 
assistência e  assessoramento a estes Conselhos. A causa deste aumento está ligada a diversos convênios 
firmados com entidades que fazem parte destes Conselhos, determinadas decisões tomadas e auxiliadas 
pela Secretaria junto aqueles, referente a Obras que estão sendo concluídas nestes locais e que 
beneficiarão as entidades deste meio rural. 

Além disso, vale ressaltar que as Ações Territoriais concretizadas em 2013, em relação ao ano 
anterior, tiveram um importante aumento efetivo no atendimento. Este aumento refere-se à quantidade de 
ações efetivamente atendidas, devido a concretização de novas ações relacionadas aos Territórios, tais 
como assinatura de 2 (dois) novos Contratos firmados entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA 
e a CAIXA que já estão em fase de licitação e que, ao final do ano corrente, beneficiarão as entidades dos 
Território das Águas Emendadas. 

A Secretaria de Agricultura executa ações do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAT, desenvolvido pelas Secretarias de Desenvolvimento Territorial, da 
Agricultura Familiar e de Reordenamento Agrário, vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - 
MDA.  

O PRONAT é coordenado pela Secretaria de Agricultura e suas atividades são executadas em 
parceria com a EMATER-DF, Administrações Regionais do Distrito Federal, Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, diversas instituições governamentais e com os movimentos sociais.  

Por meio do PRONAT, a Secretaria de Agricultura fortalece a Agricultura Familiar, mantém 
suporte técnico e financeiro para o desenvolvimento do Território Rural de Águas Emendadas, formado pelo 
Distrito Federal e Regiões de Mimoso - GO, Água Fria - GO, Padre Bernardo - GO, Planaltina de Goiás - 
GO, Formosa - GO, Cabeceiras - GO, Vila Boa - GO, Cabeceira Grande - MG, Buritis - MG, Unaí – MG. A 
Secretaria de Agricultura beneficia a Agricultura Familiar na área de geração de emprego e renda, através 
das linhas de ações de Infraestrutura, Serviços, Agroindústria, Associativismo, Crédito Rural e Capacitação 
de Agricultores e Técnicos em Projetos Territoriais. 

Características do programa: 
− Atender as necessidades do agricultor familiar; 
− Todas as etapas são negociadas com os participantes por meio de suas organizações 

sociais; 
− Baseia-se na parceria dos governos Federal, Estadual e Distrital com os agricultores 

familiares e iniciativa privada. 
 
Indicativos  2011 2012 2013 

Produtores Beneficiados 889 723 742 
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No gráfico Produtores Beneficiados, observa-se que a Secretaria de Agricultura superou em 
2,62% a média anual de atendimento efetivo aos Produtores Rurais, em relação 2012. No ano de 2013, 
também foram implementados outros Programas de Governo, tais como o Programa de Aquisição da 
Produção da Agricultura – PAPA/DF e o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA (Termo de Adesão), 
que viabilizarão ainda mais a compra direta pelo GDF, de alimentos e produtos artesanais de pequenos 
produtores rurais e organizações sociais do setor agrícola. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

002 - Desenvolver a gestão ambiental e sustentabili dade rural, por meio da adoção de práticas 
agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis. 
 
Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  

Apurado 
em 

 

Periodicidade 
de 

Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Área agrícola em 
recuperação Ha - - Anual 

50/ 
91 

50/ 
86 50 50 SEAGRI 

 

Trabalhando com o Programa Reflorestar, com o Projeto Produtor de Água do Pipiripau e com 
o Projeto Descoberto Coberto, a Secretaria de Agricultura promoveu a reabilitação ambiental de 86 hectares 
em propriedades rurais do DF, por meio da doação de mudas nativas do Bioma Cerrado, cultivadas na 
Granja Modelo de Ipê. No intuito de fomentar essa reabilitação, foram realizadas, dentre outras ações, 
orientações a produtores, vistorias em propriedades, disponibilização de mudas para plantio. 

 
Indicativos  2011 2012 2013 

Mudas Produzidas 80.417 82.605 113.072 
Mudas Disponibilizadas 73.699 67.209 94.155 
Orientação Técnica aos Produtores 186 234 269 
Lotes Rurais Atendidos com Mudas 226 367 325 
Área Plantada (ha) 95 95 86 
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Em 2013, a Secretaria de Agricultura expediu 254 Declarações de Conformidade de Atividade 
Agropecuária – DCAAs. Trata-se de documento que informa sobre a dispensa de licenciamento ambiental 
para a atividade, agilizando, dessa forma, a obtenção de crédito rural pelos produtores. 

Nesse ano, a Secretaria de Agricultura ainda firmou cooperação com o Serviço Social da 
Indústria – SESI e a Rede de Sementes do Cerrado, no âmbito do Programa Produtor de Água do Pipiripau, 
para viabilizar a produção de 350 mil mudas em dois anos para recomposição das áreas de APP e Reserva 
Legal na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, em Planaltina. Este ajuste possibilitou a ampliação da 
infraestrutura de produção de mudas do viveiro da Granja do Ipê, através da contratação de 10 viveiristas e 
um encarregado de forma terceirizada; um veículo tipo caminhonete (para coleta de sementes e o apoio às 
atividades do viveiro) e de uma aquisição de van para transporte dos funcionários e servidores até o ponto 
de ônibus. Adicionalmente, foi feita a aquisição de mais uma estufa para possibilitar a transição do sistema 
de produção convencional em saquinhos para a produção em tubetes. Foi instalada uma estrutura que 
possibilitará o preparo do substrato e o enchimento das embalagens das mudas em ambiente coberto, além 
de adquiridos os insumos necessários para tal produção. Esta parceria reforça o esforço desta Secretaria 
com a adequação ambiental dos lotes rurais do DF, pois amplia significativamente o alcance do Programa 
Reflorestar. 

A Secretaria de Agricultura acolheu uma emenda parlamentar para elaboração do inventário de 
emissões antrópicas de gases de efeito estufa do Distrito Federal-DF. Trata-se de contrato que vigorará por 
um ano e envolve o esforço mútuo de diversas entidades públicas do DF, tais como Secretaria de 
Agricultura, Secretaria de Transportes, SEMARH, IBRAM, ADASA, CAESB, CEB, SLU, a fim de viabilizar a 
elaboração de um instrumento que subsidie a tomada de decisão quanto ao fomento às políticas públicas 
orientadas para o compromisso de redução da emissão desses gases, em cumprimento às discussões 
mundiais acerca desse tema. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:  

003 - Desenvolver as cadeias produtivas do setor ag ropecuário, por meio da assistência técnica, 
capacitação, fomento às inovações tecnológicas e or ganização das cadeias produtivas. 
 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice mais 

Recente  
Apurado 

em 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Produtor beneficiado Pessoa - - Anual 1.200/ 
1.158 

1.300/ 
1.010 

1.300 1.300 SEAGRI 

 
A Secretaria de Agricultura desenvolve projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento de 

tecnologias aplicáveis à piscicultura, realiza suporte técnico ao desenvolvimento de projetos agrícolas, 
promove capacitação em reprodução de peixes, com vistas à distribuição de alevinos a produtores rurais do 
DF. 

 
Indicativos  2011 2012 2013 

Alevinos Produzidos (unid) 609.638 314.865 274.669 
Alevinos Vendidos (unid) 595.025 312.280 254.630 
Alevinos doados para unidades demonstrativas e pesquisa (Unid) 14.613 2.585 20.039 
Produtores Atendidos com Alevinos 294 205 179 
Produtores Atendidos com Assistência Técnica e capacitação 855 953 831 

 

 

Em 2013, foram beneficiados 179 produtores com a distribuição de alevinos e 831 produtores 
com orientação técnica e capacitação. Não foi alcançada a meta desejada de 1.300 beneficiários devido às 
deficiências na infraestrutura da estação de piscicultura da Secretaria de Agricultura, as quais serão 
sanadas com a execução do convênio para construção do Centro de Referência em Piscicultura da 
RIDE/DF. 

A fim de aumentar a produção de alevinos e, consequentemente, ampliar o número de 
beneficiários até o final de 2014, será implantado o Centro de Referência em Piscicultura da RIDE-DF na 
Granja Modelo do Ipê, por meio do Convênio 009/2012 celebrado entre a Secretaria de Agricultura e o 
Ministério da Pesca e Aquicultura. As infraestruturas laboratoriais, ampliação de viveiros e revestimento do 
canal de abastecimento de água, previstas no convênio supracitado, possibilitarão um aumento expressivo 
nas ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. 

Além da produção e distribuição de alevinos, a Secretaria de Agricultura desenvolveu dois 
ensaios científicos sobre nutrição de peixes, em parceria com a Universidade de Brasília e a Universidade 
Católica del Norte, esta última do Chile, constituindo parte de teses de doutorado de alunos dessas 
instituições. 

Ainda em 2013, foram ministrados 23 minicursos de piscicultura por servidores da Secretaria 
de Agricultura na Granja Modelo do Ipê, tendo como beneficiários diretos 395 pessoas, dentre produtores 
rurais, estudantes e técnicos. 

Com o intuito de fomentar as inovações tecnológicas e a organização das cadeias produtivas, a 
Secretaria de Agricultura promoveu e apoiou diversos eventos da área rural, incluindo a montagem de 13 
módulos de “Casa Rural” nos seguintes locais: 

• 19ª Exposição Agropecuária de São Sebastião (1); 
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• XI Semana do Pimentão (1); 
• 18ª Festa do Morango de Brasília (4); 
• 9ª Exposição Agropecuária de Planaltina (1); 
• IV Exposição Agropecuária de Sobradinho (1); 
• 24ª Semana do Produtor Rural de Tabatinga (1); 
• Agrobrasília 2013 (4). 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

004 - Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavour as, por intermédio da execução de programas de 
prevenção, controle e erradicação de pragas e doenç as de notificação obrigatória e zelar pela 
produção de um alimento seguro, por meio de ações d e fiscalização e inspeção de produtos de 
origem vegetal e animal, visando a saúde e a segura nça alimentar da população do Distrito Federal 

 

Indicadores:  

Denominação do Indicador Unidade 
de Medida 

Índice mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Análises físico-químicas e 
microbiológicas de água ou de 
produtos de origem animal e 
vegetal. 

Unidade 943 30/04/2011 Mensal 11.300/ 
8.526 

12.430/ 
7.527 

13.673 15.040 SEAGRI 

Ações de Defesa Sanitária 
Animal 

Unidade 69.945 31/12/2010 Anual 72.043/ 
83.068 

74.204/ 
86.281 

76.430 78.723 SEAGRI 

Ações de Defesa Sanitária 
Vegetal Unidade 29.397 31/12/2010 Anual 

30.866/ 
38.703 

32.335/ 
44.669 33.804 35.273 SEAGRI 

Ações de Inspeção de Produtos 
de Origem Vegetal e Animal 

Unidade - - Anual 
 

-/ 
- 

8.800/ 
7.022 

9.300 9.700 SEAGRI 

 
A vigilância sanitária e epidemiológica é executada pela Secretaria de Agricultura, através das 

atividades de defesa agropecuária e da inspeção de produtos de origem animal e vegetal. Destaca-se a 
execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação 
obrigatória, demandados pelo Ministério da Agricultura - MAPA em cada Estado da Federação, por meio de 
mapeamento e monitoramento de ocorrências fitossanitárias e zoosanitárias, para estudo epidemiológico, 
controle do trânsito animal e vegetal e de ações educativas sanitárias. A Secretaria realiza, ainda, a 
fiscalização e inspeção sanitária dos produtos de origem vegetal e animal nos estabelecimentos 
agroindustriais do Distrito Federal - DF, a fiscalização para coibir o trânsito de produtos em desacordo com 
a legislação e o combate ao abate ilegal e clandestino, visando à melhoria da qualidade dos produtos que 
chegam à mesa do consumidor. 

Em relação às ações de inspeção de produtos de origem animal, vegetal e seus derivados, 
houve alcance de 80% da meta estipulada para o ano de 2013, em razão de ter ocorrido redução de 
abatedouros, devido à inspeção permanente, consistindo em uma reforma no período de 12 meses e uma 
suspensão de atividades. Além disso, ocorreu a extinção do Programa do Leite e o consequente 
fechamento dos Pontos de Distribuição (PD’s). Houve, também, a redução intermitente/temporária dos 
serviços laboratoriais e o afastamento de servidores por períodos prolongados por motivo de saúde. 

É relevante atentar para o fato de ter ocorrido aumento de 20,5% das ações em 2013, 
comparado ao resultado do ano de 2012. Tal resultado demonstra os esforços na superação dos resultados 
passados, mas que ficaram mascarados por ter ocorrido superdimensionamento da meta para o ano de 
2013. 
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Dentre as ações de inspeção de produtos de origem animal, vegetal e seus derivados, 
destacam-se as atividades de coleta de amostras para análises laboratoriais com aumento de 87%, em 
relação ao ano de 2012, e um aumento de 8% no número de estabelecimentos sob inspeção oficial, com 
crédito às agroindústrias de produção artesanal que obteve aumento de 39%. 

 

 

Em relação às análises físico-químicas e microbiológicas de água ou de produtos de origem 
animal e vegetal, houve alcance de 61% da meta estipulada para o ano de 2013, em razão da suspensão 
temporária de análises no laboratório. Tal suspensão ocorreu devido ao tempo decorrido para a realização 
do reparo de falhas eletromecânicas em equipamentos indispensáveis aos ensaios analíticos (destilador e 
capela de fluxo laminar), bem como para reposição de meios microbiológicos e reagentes químicos 
indispensáveis aos ensaios analíticos, em razão de exigências burocráticas e morosidade na tramitação dos 
processos de compras. 
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Apesar da queda no número total de análises realizadas, destacaram-se as análises 
microbiológicas que obtiveram aumento de 46% para as análises de produtos de origem vegetal (POV) e de 
55% para as análises de água. 

 

 

Em relação ao resultado das ações de defesa sanitária animal, houve superação das 
atividades executadas em 16% da meta estipulada para o ano de 2013 devido ao empenho da equipe que 
foi aumentada pela contratação de mais servidores para o quadro técnico e, também, em razão da 
execução das atividades vinculadas ao convênio com o Ministério da Agricultura na área de sanidade 
animal. 

 
Dentre as ações de defesa sanitária animal, destacaram-se as atividades de atendimento a 

notificações, com aumento de 7,5%, as barreiras efetuadas para controle do trânsito de animais com 
aumento de 2,2%, e a fiscalização do comércio de vacinas contra a febre aftosa e a brucelose com aumento 
de 3%, comparados ao ano de 2012. 
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As ações de defesa sanitária vegetal no ano de 2013 também obtiveram superação da meta 
em 38%, boa parte em razão da execução das atividades vinculadas ao convênio com o Ministério da 
Agricultura na área de sanidade vegetal. 

 

 
Dentre as ações de defesa sanitária vegetal, destacam-se as atividades de cadastramento e 

georreferenciamento de propriedades rurais com exploração agrícola e a quantidade de produtos 
agrotóxicos interditados no comércio que superaram os resultados do ano anterior em 210% e 395%, 
respectivamente. E, também, com resultados ultrapassando 600% de alcance ficaram as atividades de 
cadastramento de estabelecimento comerciante de sementes e a coleta de amostras para levantamento de 
pragas quarentenárias. 
 

Atividades de destaque nas ações de Defesa Sanitári a Vegetal 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:  

005 - Recuperação dos canais de água para irrigação , recuperação e manutenção da malha viária 
vicinal, aquisição de máquinas e equipamentos agríc olas, construção de galpões de produtores 
rurais, para comercialização dos produtos dos produ tores e construção de viveiros para produção 
de mudas. 
 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice mais 

Recente  

Apurado 
em 

 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/ Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Recuperação e melhoria de 
estradas vicinais km 534 31/12/2010 Mensal 

300/ 
479 

400/ 
412 400 400 SDR/DMA 

Recuperação e melhoria de 
sistema coletivo distribuição de 
água para irrigação 

Unidade - - Quadrimestral 2/ 
1 

4/ 
1 

4 4 SDR 

Produtor familiar atendido Pessoa - - Mensal 1.000/ 
420 

1.100/ 
1.024 

1.100 1.100 SDR/DMA 

Associações atendidas Unidade - - Mensal 
24/ 
19 24/22 24 24 SDR/DMA 

A SEAGRI adquiriu no exercício corrente três equipamentos para execução de serviços às 
comunidades rurais, a saber: 01 motoniveladora; 01 rolo compactador vibratório; 01 caminhão pipa. 

A manutenção da infraestrutura rural visando à recuperação e melhoria das estradas vicinais 
ocorreu no âmbito do Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Agricultura e o Departamento de 
Estradas e Rodagens – DER, e por meio de ações desenvolvidas diretamente pela Diretoria de 
Mecanização Agrícola – DEMA, alcançando um total de 412 km de estradas mantidas/recuperadas. 

Neste ano, foi executado o serviço de limpeza dos coletores da malha de drenagem integrantes 
do Sistema de Distribuição de Água do Núcleo Rural Suburbano Vargem Bonita, com um total aproximado 
de 7.340 m. 

Os equipamentos de preparo de solos adquiridos no ano de 2012, compreendendo 16 
conjuntos motomecanizados de preparo de solos denominados Patrulhas Agrícolas, foram colocadas à 
disposição de associações e cooperativas de produtores rurais para a prestação de atendimento, através 
dos seguintes Chamamentos Públicos: Chamamento Público 04/2012 – (17/10/2012); Chamamento Público 
05/2012 – (18/10/2012); Chamamento Público 05/2013 – (29/05/2013). 

Cada Patrulha Agrícola consistia em 1 trator agrícola de 4 rodas, potência  mínima de 75 CV, 4 
cilindros; 1 arado reversível, hidráulico, 3 discos de 26"; 1 grade aradora de controle remoto, 14 discos de 
26"; 1 distribuidor de calcário e fertilizante orgânico; 1 rotocanteirador, compatível com trator de potência de 
75 CV; e 1 carreta agrícola, cap. mínima de 4.000 Kg. 

Em consequência da redução da força de trabalho, devido aposentaria de servidores ou 
readaptação funcional compulsória médica, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI 
realizou chamamentos públicos para atender aos pequenos produtores. 

Diante deste novo quadro, a força de trabalho da Secretaria de Agricultura foi direcionada para 
atendimentos às comunidades, principalmente na melhoria de estradas, sistemas públicos de irrigação e 
ações coordenadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-
DF, como a produção de silos para produtores participantes do Programa do Leite e mutirões de limpeza e 
coleta de lixo. 
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Indicadores  2011 2012 2013 
Produtores inscritos no DF 105 107 0 
Produtores Inscritos no entorno 5 9 0 
Total de produtores Inscritos  110 116 0 
Produtor atendido no DF* 35 81 1.024 
Produtor atendido no entorno 5 4 0 
Total de Produtores atendidos  40 85 1.024 
Hectare trabalhado no DF 2.016 2170 1396 
Hectare trabalhado no entorno 69 16 0 
Hectare trabalhado por associação 967 841 1128 
Total de hectare trabalhado  3.052 3.027 2.524 
Hora-máquina executada no DF 309 379 5255 
Hora-máquina executada no entorno 53 30 0 
Hora-máquina executada Associação/SEAGRI 7509 10708 2625 
Total de Hora -máquinas executadas  7.871 11.117 7.880 
Estradas Vicinais recuperadas nas áreas rurais (km) 270 479 412 
Associações Atendidas - 19 22 
Produtor Patronal Atendido - 15 4 

* Número de produtores atendidos em preparo de solos pelos equipamentos cedidos às instituições contempladas nos chamamentos públicos. 

 

 

Outra ação desenvolvida pela Secretaria de Agricultura, iniciada em 02/09/2013, se deu no 
âmbito do Programa Produtor de Águas do Pipiripau no Distrito Federal, na forma de contrapartida prevista 
no convênio 003/ANA/2011, cuja ênfase é a manutenção de estruturas de conservação de solos, e até o 
momento apresenta os seguintes resultados: 

Propriedades atendidas  Serviço  Horas -máquina  Rendimento  

6 
Roçagem/marcação 24,5 12,8 hectares 
Terraço/manutenção 138 24.074 metros 

Em 2013, a Secretaria de Agricultura atuou ainda na elaboração de projetos básicos e 
executivos de infraestruturas, acompanhou a execução de obras e a recuperação de canais de irrigação em 
áreas rurais, conforme detalhado no quadro abaixo: 

Objeto  Serviço  Status  
Auditório Ivaldo Cenci – PAD/DF Projeto básico e executivo  Concluída 
Auditório Ivaldo Cenci – PAD/DF Construção não iniciada Licitação em andamento 
Centro Comunitário do Lamarão Concluída Concluída 
Centro Comunitário Oziel Alves III Andamento Normal Obra iniciada 
Centro Comunitário Nova Vitória Construção Aguardando nova licitação 
Galpão do Produtor do Gama Concluída Concluída 
Galpão do Produtor de São Sebastião Concluída Em fase de finalização 
Recuperação de canais de irrigação Recuperação de oito canais Previsto inicio imediato 
Recuperação do canal de irrigação da Vargem Bonita Recuperação de canal Concluída 
Poços artesianos      Construção Projeto e edital elaborado 

Centro de Referência em Piscicultura da RIDE/DF Não iniciada. Contratação de 
projetos Licitação em andamento 

Reforma de instalação física da sede da SEAGRI/DF 
Não iniciada, visto que o recurso foi 
cancelado para atender folha de 
pagamento. 

Não iniciada 

Construção de Pontos de Encontro Comunitários – PEC Construção Concluída 
Unidade de Recebimento e Distribuição de Alimentos - URDA Construção de 5 unidades Projeto básico concluído 
Cobertura da feira de Planaltina Projeto básico da estrutura metálica Projeto concluído 
Ampliação da cobertura dos pavilhões b7-1, b7-2 e b11 da 
CEASA/DF Projeto básico da estrutura metálica Projeto concluído 
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PROGRAMA TÉMATICO:  

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a regularização fundiária, urbanística e a mbiental. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4109 - Implementação  da Política de Utilização de Terras 
Públicas Rurais 50.000 0 0 0 

Total do Programa  50.000 0 0 0 
 

Não houve execução neste programa. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

005 – Regularização de áreas públicas rurais do Dis trito Federal, mediante a realização de 
levantamento georreferenciado de todos os imóveis a nteriormente pertencentes ao patrimônio da 
Fundação Zoobotânica, gerenciamento dos contratos f irmados e intensificação da fiscalização. 
 
Indicadores:  

 
Denominação do Indicador  Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

MM/A.A. 
Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Fiscalização realizada Unidade 2.510 31/12/2010 Anual 2.500/755 625/670 625 625 SEAGRI 

Contratos gerenciados Unidade - - Anual 500/141 500/372 500 500 SEAGRI 

Certificado de Legítimo 
Ocupante Emitido – CLOS 

Unidade - - Anual - 500/241 500 500 SEAGRI 

 
A regularização fundiária rural do Distrito Federal é realizada sob duas vertentes: a 

regularização fundiária propriamente dita, de responsabilidade da TERRACAP, que resultada na 
individualização da gleba ocupada em uma unidade imobiliária com registro no respectivo cartório e a 
regularização da ocupação, de responsabilidade desta Secretaria, finalizando com a certificação do legítimo 
ocupante de cada gleba. 

A regularização da ocupação fundiária rural passou a ser possível após a edição da Lei Federal 
nº 12.024 de 27/08/2009, que autorizou o Governo do Distrito Federal a realizar a regularização das áreas 
rurais diretamente aos seus ocupantes. 

 Lei essa inicialmente regulamentada pelo Decreto 31.084, em 25/11/2009, com a TERRACAP 
e a Secretaria de Agricultura definindo os procedimentos para sua efetividade, através da resolução nº 224 
de 17/03/2011 e pela Portaria nº 25 de 10/03/2011, respectivamente. 

Destaca-se que a Lei Distrital nº 2.689, de 19/02/2001, também trata do assunto, mas se 
encontrava sob judice perante o Supremo Tribunal Federal, em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
tendo a Suprema Corte entendimento pela constitucionalidade na sessão de 12 de dezembro de 2012, com 
a publicação do Acórdão em 14 de outubro de 2013. 

Diante do fato, foi publicado novo Decreto de nº 34.931, de 06/12/2013, que atualizou os 
procedimentos de regularização das terras públicas rurais, revogando expressamente o Decreto nº 
31.084/2009. 

Como parte dos procedimentos, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI 
realiza vistorias nas glebas que requereram regularização. Ação Fiscalização Realizada superou a meta 
estipulada de 625, atingindo 670 vistorias. 

Em 2013, a Secretaria de Agricultura apurou 103 denúncias sobre ocupação irregular e emitiu 
288 notificações àqueles que praticam irregularidades, não só de ocupação quanto de ação indevida de uso 
do solo. 

Em relação ao indicador de gestão dos contratos assinados, houve prejuízo em sua execução, 
pois o esperado era de 500 contratos, mas foram realizados 372, alcançando 74,4% do esperado, visto que 
o gerenciamento somente é possível após a assinatura do contrato com a TERRACAP, hoje com 
aproximadamente 180 processos em análise passíveis de contratar. 
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No tocante ao CLO - Certificado de Legítimo Ocupante, documento que qualifica o requerente 
como apto para firmar contrato junto à TERRACAP, os fatores responsáveis pelo resultado foram o grande 
número de processos com divergência de limites (acarreta a morosidade na tramitação), inserção das áreas 
requeridas em áreas desapropriadas em comum (resulta no aguardo da resolução fundiária junto a 
TERRACAP) e a inércia do interessado na apresentação de documentos ou na apresentação do Plano de 
Utilização da Unidade de Produção – PU. Para minimizar o deslocamento e custos dos interessados na 
entrega dos documentos, a Secretaria desloca sua estrutura até os núcleo rurais, por meio das Caravanas 
de Regularização (13 realizadas) e de visitas às comunidades para palestras e/ou reuniões (89 visitas). 

 

2 . Outras Realizações 
 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  150.000 0 0 0 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  371.000 313.546 313.545 0 
5101 - Construção de Prédios e Próprios- Apoio a Construção do 
Centro Comunitário Oziel Alves III- Distrito Federal 371.000 313.546 313.545 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 50.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  252.987 322.848 322.846 150.525 
9668 - Reforma de Prédios e Próprios- Apoio para a Reforma do Centro 
Comunitário do Núcleo Rural do Lamarão- Paranoá 0 322.848 322.846 150.525 
8502 - Administração de Pessoal  50.446.206 55.157.950 55.150.922 55.150.922 
0004 - Administração de Pessoal-Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural- Plano Piloto 50.446.206 55.157.950 55.150.922 55.150.922 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  3.100.000 3.092.058 3.055.074 3.055.074 
0005 - Concessão de Benefícios a Servidores- Secretaria de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural- Plano Piloto 3.100.000 3.092.058 3.055.074 3.055.074 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  8.000.000 10.306.698 10.223.313 9.827.445 
0004 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Secretaria de 
Agricultura e desenvolvimento Rural- Plano Piloto 8.000.000 10.306.698 10.223.313 9.827.445 

Total do Programa  62.370.193 69.193.100 69.065.700 68.183.967 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6206 - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3047 - Implantação de Espaços Esportivos  500.000 0 0 0 
Total do Programa  500.000 0 0 0 

 
Não houve execução neste programa. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  150.000 0 0 0 
Total do Programa  150.000 0 0 0 

 
Não houve execução neste programa. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  
Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3221 - Implantação da Política de Resíduos Sólidos  130.000 0 0 0 

Total  do Programa  130.000 0 0 0 
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Não houve execução neste programa. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS E DA CIDADANIA  
Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2426 - Reintegra Cidadão  300.000 211.202 211.202 180.947 
0019 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural-Distrito Federal 300.000 211.202 211.202 180.947 

Total do Programa  300.000 211.202 211.202 180.947 

O Reintegra Cidadão tem como finalidade assistir e ressocializar sentenciados à disposição da 
SEAGRI, conforme contrato firmado com a FUNAP. A Secretaria de Agricultura conta com 10 sentenciados 
no apoio ao desenvolvimento de suas ações. 

 

3.  Informações complementares 
 
Contratos de Repasse e Convênios 

 Na busca de alcançar as metas estabelecidas, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural – SEAGRI buscou junto parceria com o Governo Federal visando a celebração de Convênios ou 
Contratos de Repasse com finalidade de aumentar a atuação desta Pasta junto ao seu público alvo, 
passando de 4 convênios firmados em 2004 para atualmente 23, somando um montante de R$ 
65.285.638,47, em vigência, conforme a seguir: 

 

Objeto Cedente União 
(Repasse) 

GDF 
(Contrapartida) 

Total de 
Recursos 

Execução de Ações relativas ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar -PRONAF  Infraestrutura e Serviços 
Const.Centro de Comercialização Capacitação 
do Gama. 

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.  29.877,19 61.000,00 90.877,19 

Execução de Ações relativas ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar -PRONAF  Infraestrutura e Serviços 
Aquisição de Máquinas,Equip de Informática e 
Carro. 

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.  117.470,50 25.000,00 142.470,50 

Aquisição de Caminhão com Baú. Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.  150.000,00 35.000,00 185.000,00 

Aquisição de Caminhão com Baú Isotérmico. 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 179.010,00 70.990,00 250.000,00 

Aquisição de Máquina Classificadora. Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 537.685,32 55.654,68 593.340,00 

Aquisição de Patrula Móvel para Tratamento de 
Resíduos Líquidos. 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 481.570,19 84.577,81 566.148,00 

Aquisição de 6(seis) Tanques de Expansão com 
capacidade para 9.000 ( nove mil) litros de leite. 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 315.634,50 89.744,60 405.379,10 

Aquisição de Veíc.,Caminh.Equip.e Const.de 
06(seis) unid.receb.e distrib.de alimentos no 
âmbito  do DFe Consultores Gerencial para 
06(seis)Organiz.de Produtores Rurais  do DF. 

Ministério da Integração 
Nacional. 5.305.511,00 589.501,22 5.895.012,22 

Aquisição de Patrulha Motomecanizada. Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.  

160.747,00 24.729,00 185.476,00 

Aquisição de Caminhão com Baú Isotérmico. 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 179.010,00 70.990,00 250.000,00 

Construções Possos Artesianos - Fazenda Larga. Ministério da Integração 
Nacional - SUDECO. 

500.000,00 58.100,68 558.100,68 

Aquisição de Implementos Agrícolas Patrulhas 
Rurais. 

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.  

1.158.118,76 60.953,62 1.219.072,38 
17.533.270,66 922.803,72 18.456.074,38 

Aquisição de Equipamentos de Terraplanagem 
(Tratores). 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

1.940.850,00 215.650,00 2.156.500,00 

Aquisição de Equipamentos de Terraplanagem 
(Tratores). 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 975.000,00 243.750,00 1.218.750,00 

Implantação de Sisitema de Irrigação Oziel Alves. Ministério da Integração 
Nacional.  

4.874.218,18 541.579,69 5.415.797,87 

Construção e Implantação de Centro de 
Capacitação de Assentados. 

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.  3.000.000,00 1.022.100,00 4.022.100,00 

Execução de Ações relativas ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.  

4.000.000,00 1.167.665,84 5.167.665,84 
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Objeto Cedente União 
(Repasse) 

GDF 
(Contrapartida) 

Total de 
Recursos 

Familiar - PRONAF Infra-Estrutura E Serviços 
Constução do Centro de Comercialização 
Produção Ceasa/DF. 
Apoio ao Desenv. do Programa de Aquisição de 
Alimentos - compra direta local familiar com 
doação simultânia, por meio da aquis. de  prod. 
Agropecuários - PAA. 

Ministério do Desenv. 
Social e Combate à Fome. 

4.604.011,50 1.167.665,84 5.771.677,34 

Recuperação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 
Pipiripau - Programa Produtor de Águas. 

Agência Nacional de 
Águas. 

2.000.000,00 1.167.665,84 3.167.665,84 

Descentralização de Atividade Delegáveis 
Inerentes ao Desenvolvimento Institucional dos 
Serviços de Saúde Animal e Vegetal ao Distrito 
Federal. 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 2.808.094,32 212.500,00 3.020.594,32 

Estruturar e Manter o Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Vegetal, visando a 
prevenção e controle das pragas dos vegetais. 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 303.144,84 31.044,24 334.189,08 

Implantação do Centro de Referência em 
Piscicultura do RIDE/DF com objetivos de 
reformar e ampliar o laboratório de pesquisa e 
reprodução de peixe da Granja do Ipê e ampliar a 
unidade de com. de pescado. 

Ministério da Pesca e 
Aquicultura.  3.003.836,50 1.457.454,26 4.461.290,76 

Aquisição de Máquinas e Equipamentos. Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

1.462.500,00 289.956,97 1.752.456,97 

Total        55.619.560,46 9.666.078,01 65.285.638,47 
 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O Sistema Público da Agricultura Do DF é constituído pela Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural - SEAGRI, cuja estrutura contempla cinco Subsecretarias e suas empresas 
vinculadas, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, com o papel da transferência 
de conhecimento e de tecnologias, e a Centrais de Abastecimento de Brasília - CEASA, que contribui para a 
segurança alimentar e nutricional do DF. 

 
Figura 1: O Sistema Público de Agricultura do Distrito Federal. 

O setor público da agricultura, neste Governo, estabeleceu seu planejamento estratégico 
envolvendo o Sistema Público da Agricultura e a população do meio rural, valorizando a participação das 
organizações sociais dos produtores e trabalhadores rurais, especialmente os da agricultura familiar, sem 
perder de vista a interlocução permanente com os demais entes governamentais. 

O foco de trabalho do Sistema Público da Agricultura do DF é a geração de renda no campo 
como estratégia de favorecer a permanência ativa e sustentável das famílias no espaço rural. Assim, 
podemos destacar, de forma objetiva, os principais alcances no ano de 2013 e as perspectivas para 2014. 
 
Balanço de Atividade de 2013 e Perspectivas para 20 14 
 
Área de Agricultura e Desenvolvimento Agrário  

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI, na área de Agricultura Familiar 
e Desenvolvimento Agrário, tem como competência o planejamento, a orientação e o apoio no 
desenvolvimento organizacional no processo de capacitação de agricultores (as) familiares, com destaque 
para a formação de agentes comunitários de desenvolvimento sustentável; direção e coordenação da 
inclusão socioprodutiva e a segurança alimentar dos agricultores (as) familiares, principalmente dos mais 
carentes, mediante o apoio à organização do seu processo produtivo, à agregação de valor 
(armazenamento, processamento, transporte e distribuição) e à certificação de seus produtos, bem como 
seu acesso aos mercados. Atua, ainda, na orientação e apoio aos agricultores (as) familiares no acesso aos 
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serviços essenciais das políticas públicas, mediante processos de articulação institucional; elaboração de 
relatório mensal de atividades e execução de outras atividades na sua área de atuação e que lhes forem 
atribuídas. 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Convênio  

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do Governo Federal desenvolvida 
no Distrito Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, em 
parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI. Visa promover o 
acesso a alimentos às populações em situação de insegurança alimentar e promover a inclusão social e 
econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. Em 2011, estas instituições 
firmaram o Convênio nº 005/2011, tendo como objeto a implantação do Programa de Aquisição de 
Alimentos na modalidade de Compra Direta Local com Doação Simultânea. O convênio em questão prevê 
um total de recursos na ordem de R$ 5.771.677,34, dos quais R$ 4.604.011,50 serão oriundos do MDS e 
destinados para aquisição de alimentos e R$ 1.167.665,84, a título de contrapartida pela Secretaria de 
Agricultura, para aquisição de materiais permanentes, materiais de consumo e serviços. 

Em 2013, foi executado o montante de R$ 1.307.198,54 na aquisição de 573,14 toneladas de 
alimentos, produzidos por 341 agricultores familiares e distribuídos para 159 instituições socioassistenciais, 
com atendimento de 29.116 beneficiários, superando as metas pactuadas inicialmente. Além disso, foi 
executado com recursos de contrapartida o montante de R$ 348.834,00 para a aquisição de equipamentos 
de informática e veículos de transporte de cargas. 

Este Convênio teve sua vigência prorrogada para o dia 30 de junho de 2014. Com isto, em 
2014, pretende-se incluir no âmbito deste convênio 65 novos agricultores familiares para fornecer mais 180 
toneladas de alimentos a serem distribuídos para 50 entidades socioassistenciais, beneficiando 10.000 
pessoas em situação de insegurança alimentar. 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Termo de  Adesão 

No âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Secretaria de Agricultura enviou 
proposta para o MDS para operar também no modelo “Termo de Adesão Distrital com Execução Direta”, a 
qual foi aprovada em dezembro de 2013 e tem vigência até o mês de junho de 2014. Esta proposta tem o 
montante de R$ 2.400.000,00 com a aquisição prevista de 1.309 toneladas de alimentos, produzidos por 
652 agricultores familiares, distribuídos para 160 instituições socioassistenciais, com atendimento a 33.995 
beneficiários. 
Programa de Aquisição da Produção da Agricultura (P APA) 

O Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF foi criado pela Lei Distrital nº 
4.752, de 07 de fevereiro 2012. A regulamentação do programa se deu através do Decreto nº 33.642, de 02 
de maio de 2012. 

O PAPA/DF viabiliza a compra direta pelo GDF de alimentos e produtos artesanais de 
pequenos produtores rurais e organizações sociais do setor agrícola. O programa dá mais segurança ao 
pequeno agricultor, com a garantia de mercado para os seus produtos, com a possibilidade de geração de 
empregos no campo e renda para a família. A regulamentação prevê a comercialização via mercado 
governamental não só de alimentos, mas também de flores e artesanato. 

Em 2013, foram negociados R$ 27.676.720,00 em contratos, firmados via PAPA/DF, entre 
Órgãos do Governo do Distrito Federal e os agricultores familiares e suas instituições representativas. Vale 
salientar que vários contratos foram assinados no final de dezembro de 2013, com execução prevista para 
2014. 

Dentre as atividades de destaque realizadas em 2013, podem ser listadas as seguintes: 
- Realização do pré-cadastro de aproximadamente 3.000 famílias em Acampamentos em São 

Sebastião, Brazlândia, Planaltina, Sobradinho e Paranoá; 
- Entrega de 01(um) caminhão tipo Baú, Máquinas e Equipamentos para o Projeto de 

Assentamento Contagem na Região Administrativa XXXI, da Fercal, em Sobradinho; 
- Criação de 04 novos Assentamentos nas Regiões de São Sebastião e Paranoá: 1º de Julho, 

15 de Agosto, Estrela da Lua e Nova Camapuã;  
- Regulamentação da Lei do PRAT 1.572/1997 pelo Decreto 34.289/2013 e 34877/2013 e 

criação dos 04 (quatro) primeiros Assentamentos Distritais, Decretos: 34.986/13, 34987/13, 34988/13 e 
34989/2013; 

- Apoio à SEDEST no Cadastramento do CADUNICO das famílias Acampadas nas regiões de 
São Sebastião e Paranoá; 

- Apoio efetivo aos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural Sustentável CDRS, 
principalmente aos de: São Sebastião, Paranoá, Gama, Brazlândia, Sobradinho, Ceilândia e Planaltina com 
ações voltadas, especialmente, à infraestrutura e ao fomento à agricultura Familiar; 
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- Exposição AgroBrasília realizada no PADF - mês de Maio,  em parceria com a Emater/DF. 
Houve atendimento aos Agricultores dos Núcleos Rurais sobre assuntos concernentes à produção de 
hortifrutigranjeiros e outros produtos relacionados à Agricultura Familiar; 

Diante das demandas, a Secretaria de Agricultura obteve êxito durante todo o ano de 2013, 
2.315 produtores familiares foram beneficiados por meio de ações desta Secretaria; 170 lideranças rurais 
foram assistidas. Uma evolução muito grande em relação ao ano anterior; 61 Conselhos Regionais foram 
assessorados e 70 Ações Territoriais foram implantadas.  
 
Dificuldades encontradas 

O desenvolvimento de ações na Agricultura Familiar não foi melhor devido a cancelamentos 
orçamentários, impossibilitando o prosseguimento das ações. 

Outra dificuldade encontrada refere-se a obras cujos contratos: sofreram prorrogações de 
prazos, com vigência até 31/10/2013 foram prorrogados para 30/04/2014, principalmente da Obra do Centro 
de Capacitação e Comercialização do CEASA com prorrogação até 31/10/2014, a Obra do Galpão do 
Produtor do Gama e a Obra do Galpão de Múltiplas Funções de São Sebastião, e aquisição de mobiliários 
(10 Mesas para Computadores) a serem pagos ainda em Janeiro/2014, os quais não puderam ser 
concluídos no exercício de 2013.  
 
Perspectivas para 2014 

A principal perspectiva para 2014 será o encerramento de 03 Contratos, a saber:  
• Obra de São Sebastião em fase de conclusão. Em 2013 realizou 54% da obra; 
• Aquisição de equipamentos, como: refrigeradores, freezers, 04 fogões industriais, 01 

máquina de costura industrial, 10 mesas de computadores, 10 computadores desktop, 20 mesas de aço 
dobrável, 01 mesa de reunião com 20 cadeiras, 02 mesas de escritório, 03 ventiladores e 01 filtro de água 
destinados à associação Três Conquistas – ASTRAC; e 

• Obra do Centro de Comercialização e Capacitação do Produtor com 77% construída, e 
previsão para concluir até o mês de outubro de 2014, quando encerra a vigência do contrato de repasse. 

Outra perspectiva será a assinatura de um Convênio (SICONV nº 795520/2013) firmado entre o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, CAIXA e SEAGRI-DF, com emenda oriunda do Orçamento 
Geral da União para o exercício de 2013 - Programa Desenvolvimento Territorial - Infraestrutura e Serviços, 
no valor total de R$ 19.675.146,76, para estruturação produtiva de assentamentos de Reforma Agrária do 
DF e RIDE DF, por meio da aquisição de 12 patrulhas rurais compostas por trator e 10 implementos, de 20 
Patrulhas Rurais compostas por trator e 5 implementos, de 100 cultivadores motorizados acompanhados de 
2 implementos, de maquinário para abertura, melhoria e manutenção de estradas e vias de acesso internas 
em assentamentos e rotas de comercialização, além de 10 veículos de transporte de carga, para 
comercialização e construção de 12 pontos de comercialização e economia solidária. 
 

Área de Defesa e Vigilância Agropecuária  

A Secretaria de Agricultura desenvolveu, ao longo de 2013, outras ações de relevância. 
Destaca-se para a realização de seminários internos de integração periódicos e a continuidade da 
capacitação dos servidores que ocupam cargo de chefia em gestão e liderança. 

No âmbito da Defesa, destaque para a aquisição de equipamentos e veículos, por meio do 
convênio com o Ministério da Agricultura – MAPA, o que significa investimento para melhorar a qualidade 
das atividades de defesa ao setor produtivo e a toda sociedade.  

E, na área de Inspeção, destaque para a abertura de proposta de convênio no SICONV via 
SUASA – Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - que permitirá, uma vez firmado, melhorias 
significativas na estrutura e na qualidade das ações de inspeção, conforme vem ocorrendo no setor de 
defesa, já mencionado. 

As atividades realizadas pela Secretaria de Agricultura na área de Defesa e Vigilância 
Sanitária, em 2013, apresentaram resultados positivos. Muito se atribui à qualificação dos servidores, ao 
aparelhamento de algumas unidades operacionais, à contratação de novos servidores técnicos e 
administrativos e, primordialmente, ao comprometimento das equipes de defesa e inspeção na execução 
qualificada das atividades de suas responsabilidades.  

Em linhas gerais, houve ganho na gestão e na operacionalidade, com um melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis, mesmo frente à morosidade das compras governamentais, via 
processo licitatório, que dificultaram o alcance de resultados ainda melhores. 
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Perspectivas para 2014 
Para 2014, as perspectivas são de melhoria quantitativa e qualitativa na execução das 

atividades, haja vista que os fatores limitantes do ano de 2012 (recursos humanos e materiais) terem 
começado a ser superados em 2013. 
 
Área de Desenvolvimento Rural  

Apoiando o Programa DF Sem Miséria, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - 
SEAGRI distribuiu gratuitamente fertilizantes minerais e sementes de milho e feijão para os agricultores de 
base familiar, com vistas ao fomento da produção rural de subsistência e à promoção da segurança 
alimentar. Em 2013, foram distribuídos 15.890 kg de sementes e 121.600 kg de fertilizantes, atendendo a 
demanda de 979 produtores rurais familiares. Para 2014, a previsão é de manutenção ou possível aumento 
no número de beneficiários decorrente de ajustes na logística de distribuição e disponibilidade orçamentária. 

Trabalhando com programas de reabilitação ambiental, a Secretaria de Agricultura tem 
promovido a produção e distribuição de mudas de espécies nativas do cerrado para o replantio de Áreas de 
Proteção Permanente - APP e reservas legais. Em 2013, foram produzidas 113.072 mudas e a área 
plantada totalizou 86 hectares, distribuídos em 325 lotes rurais. Para 2014, em função da execução do 
convênio com o Serviço Social da Indústria – SESI e a Rede de Sementes do Cerrado, para viabilizar a 
recomposição das áreas de APP e Reserva Legal na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, em 
Planaltina, espera-se uma produção superior a 175 mil mudas. 

A reprodução de peixes, com vistas à distribuição de alevinos para os pequenos produtores 
rurais do DF, bem como a capacitação, orientação e apoio técnico a esse público para o desenvolvimento 
de projetos aquícolas vêm sendo desenvolvida pela Secretaria de Agricultura. Em 2013, foram produzidos 
274 mil alevinos, que foram distribuídos para 179 pequenos produtores. Foram, ainda, ministrados 23 
minicursos em piscicultura, que, juntamente com as orientações técnicas, beneficiaram 831 produtores 
rurais, estudantes e técnicos. Para 2014, espera-se a manutenção desses números, em função da 
renovação do plantel de reprodutores de diversas espécies de peixes e do início das obras de infraestrutura 
no Núcleo de Tecnologia em Piscicultura e Pecuária para a construção do Centro de Referência em 
Piscicultura da RIDE/DF, decorrente do convênio 009/2012, entre a Secretaria de Agricultura e o Ministério 
da Pesca e Aquicultura – MPA. Com a construção dos laboratórios, instalações de apoio e expansão das 
áreas de cultivo previstas nesse ajuste, espera-se, a partir de 2015, a produção anual de 2,5 milhões de 
alevinos e o aumento proporcional no número de beneficiários.   

A Secretaria de Agricultura promoveu a recuperação e melhoria de 405 km de estradas rurais 
em 2013, e disponibilizou a associações e cooperativas de produtores rurais familiares, por meio de 
chamamento público, 16 conjuntos motomecanizados de preparo de solos, denominados Patrulhas 
Agrícolas. Esses conjuntos atenderam a 1.024 produtores rurais com o preparo de 2.524 hectares de terra. 
Para 2014, além da manutenção da operação das patrulhas mecanizadas, espera-se a ampliação dos 
serviços de manutenção de estruturas de conservação de solos, em apoio ao Programa Produtor de Águas 
do Pipiripau no Distrito Federal, que passaram a ser oferecidos a partir de setembro de 2013. 

Houve a recuperação do canal de irrigação da Vargem Bonita e a construção de 13 Pontos de 
Encontro Comunitários – PEC em áreas rurais, havendo mais um em fase final de implantação. Para 2014, 
espera-se executar a recuperação dos oito canais de irrigação para os quais já foram realizados pregão, 
bem como concluir a construção do Galpão do Produtor de São Sebastião e implantar as infraestruturas que 
compõem o Centro de Referência em Piscicultura da RIDE/DF.  

Dificuldades Enfrentadas 

As dificuldades enfrentadas em 2013 estiveram muito afetos à carência de servidores, à 
reestruturação de sua carreira e ao baixo orçamento designado para essa Pasta, estando parcialmente 
superadas para 2014, em função das nomeações dos servidores remanescentes em cadastro de reserva do 
último concurso e da reestruturação na tabela de vencimentos ao final de 2013.   

A Secretaria de Agricultura também enfrentou dificuldades com relação ao orçamento, devido a 
cancelamentos e consequente inexecução de determinados Programas de Trabalho previstos, conforme a 
seguir: 

• Apoio a Eventos – Encontro de Folia de Reis: com pessoal de outra Unidade, conforme 
Decreto nº 34.881 de 26/11/2013, DODF nº 248; 

• Reforma de Prédios e Próprios – Secretaira de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 
•   Reabilitação e Manutenção Ambiental – Conservação da Água e do Solo: não iniciada, 

devido à indefinição/reavaliação de projeto técnico; 
• Implantação de Centro de Referência em Piscicultura – Implantação de Centro de Referência 

em Piscicultura: não iniciada, pois o processo licitatório ainda está em andamento. 
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Área de Administração e Fiscalização Fundiária  

Houve o recolhimento aos cofres públicos do valor de R$ 1.223.190,90 (um milhão, duzentos e 
vinte e três mil, cento e noventa reais e noventa centavos) por parte desta Secretaria de Agricultura, 
advindos do recolhimento das taxas de ocupação das áreas rurais, que são repassadas ao Fundo de 
Desenvolvimento Rural – FDR e ao Fundo de Aval do Distrito Federal – FADF para o financiamento e 
garantia aos produtores rurais. 

Todos os esforços desta Secretaria são voltados ao objetivo precípuo de garantir a estabilidade 
jurídica e o desenvolvimento sustentável ao produtor rural, com a legalização de sua ocupação e demais 
serviços necessários, obtendo como resultado desta prestação de serviços o registro de 5.956 atendimentos 
aos produtores, neste ano de 2013. 

Conforme já citado, os fatores responsáveis pelo resultado apresentado, no tocante ao 
Certificado de Legitimo Ocupante, foram o grande número de processos com divergência de limites 
(acarreta a morosidade na tramitação), inserção das áreas requeridas em áreas desapropriadas em comum 
(resulta no aguardo da resolução fundiária junto a Terracap) e a inércia do interessado na apresentação de 
documentos ou na apresentação do Plano de Utilização da Unidade de Produção – PU. 

Perspectivas para 2014 

Para 2014, a expectativa é de realização plena de todos os indicadores, visto que os pontos de 
entraves estão sendo mapeados e trabalhados para maior fluidez do processo regulatório. 

Área de Manutenção de Serviços Administrativos Gera is  

A Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI, no exercício de 
2013, buscou implementar, aprimorar e intensificar suas ações nos setores: 

a) Transporte: Foram aprimorados os controles da utilização e recolhimento dos veículos de 
serviços da frota desta Secretaria, o que veio proporcionar uma redução de consumo de combustível, de 
manutenção e de pneus em torno de 20%;                               

Outro ponto a destacar foi a inclusão da frota (veículos, tratores e implementos agrícolas) desta 
Secretaria no contrato de manutenção da frota do GDF, por meio do processo n.º 410.000.383/2013, que 
está em procedimentos licitatórios na Subsecretaria de Licitações/SEPLAN. 

b) Controle dos Bens Imóveis: Em cumprimento a Decisão n. º 5.500/2012-TCDF, foi criado 
Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 30, de 09 de abril de 2013, para:  

• proceder análise e diligências objetivando identificar os atuais ocupantes dos imóveis 
relacionados aos processos mencionados no inciso IV da Decisão nº 5500/2012, do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal-TCDF; 

• identificar a situação fundiária das áreas onde estão constituídos os bens relacionados nos 
processos supramencionados; 

• verificar a condição da ocupação e propor medidas administrativas e judiciais, se for o caso, 
para a regularização da ocupação. 

Em ato contínuo, a Secretaria tem buscado junto a TERRACAP meios para a regularização da 
ocupação dos imóveis oriundos da extinta Fundação Zoobotânica, pois a história da ocupação das terras 
públicas rurais do Distrito Federal dá conta de que no propósito de fomentar a atividade produtiva rural e 
garantir o abastecimento da recém-inaugurada Capital, foram criados diversos Núcleos Rurais, como 
exemplo: os Núcleos Rurais Rio Preto, Tabatinga e Taquara, hoje grandes centros produtores agrícolas do 
Distrito Federal. 

Nesses Núcleos foram destinadas áreas para construção dos equipamentos públicos e de uso 
comum, intitulada Área Administrativa, também conhecida como área das Sedes dos Núcleos.  

Naturalmente as questões dos imóveis edificados nas sedes dos núcleos rurais foram 
diretamente afetadas pelo processo de regularização das terras publicas do DF e constituiram-se em 
elemento acessório também enfrentado, mas que perpassa pelas questões fundiárias e de uso do solo. 

Nesse sentido, vem buscando junto a TERRACAP a solução jurídica para os imóveis 
retromencionados e aqueles que estão em área urbana, mas que ainda não tem matricula, e está também 
sendo buscada a solução jurídica para a regularização da ocupação dos mesmos. 

Como exemplo cita-se  a Publicação no DODF de 15/01/2014, em que o Governo do Distrito 
Federal em cumprimento às Decisões nº 131/2003, 3174/2007 e 5952/2010, todas do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, revogou a Permissão de Uso do imóvel constituído pelo Parque de Exposições 
Agropecuárias da Granja do Torto, fixando o prazo máximo de 30(trinta) dias para que a Associação dos 
Criadores do Planalto desocupe o referido imóvel, o que deverá ser fiscalizado pela TERRACAP- 
Companhia Imobiliária de Brasília, proprietária do bem. 



Em outra ação, foi feita
SEAGRI, porém sendo ocupados por outros órgãos do complexo administrativo do GDF e por terceiros, 
respectivamente, para a SEDEST e para a SEPLAN.

No caso do imóvel transferido para a SEPLAN, o qual está sendo ocupado por terceiro, aquela 
Secretaria está tomando as medidas administrativas e jurídicas para reintegração da posse do imóvel. 

b) Tecnologia da Informação: Foi celebrad
Informação/SEPLAN para a transferência do Datacenter desta Secretaria para o Datacenter do Governo do 
Distrito Federal, que é administrado pela SEPLAN, o que proporcionará redução nas quantidades de 
equipamentos a serem adquiridos,
técnicos e definidos os equipamentos necessários para a montagem do datacenter da Sec
Agricultura e Desenvolvimento Rural,
do Distrito Federal uma econômica em torno

Insta consignar que com a aquisição dos equipamentos referidos, 
locação dos equipamentos da Tecnologia da Informação
meses desta rescisão, a economia realizada já terá alcançado o montante empregado nas aquisições de 
todos os equipamentos de TI necessários para montar o datacenter da Secretaria de Agricultura.

c) Recuperação e Manutenção de Própr
com a função de executar os serviços de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, eletricistas e outras 
especialidades necessárias à manutenção e conservação dos próprios desta Secretaria e consoante ao 
precário estado de conservação dos próprios desta Secretaria, foi celebrado contrato de manutenção para 
esses imóveis. Isso proporcionou o inicio de várias obras extremamente necessárias 
patrimônio publico, como por exemplo
Bases Operacionais de Planaltina, de Sobradinho e do Núcleo Rural Rio Preto, proporcionando melhores 
condições de trabalho para os servidores e do atendimento dos usuários da Sistema Agricultur

d) Tarifas Públicas – Insta consignar que ao intensificar o controle e a fiscalização periódica 
nas instalações desta Secretaria, foi reduzida
mensal de R$ 40.000,00 para o de aproximadamente 
despesas com telefonia móvel, em que
dezembro foi de R$ 4.992,62, conforme 

 

 
Para o exercício de 2014

com tarifas publicas, com regularização da ocupação dos imóveis da carga patrimonial desta Secretaria, 
com o controle da utilização dos veículos, bem como adota
aquisição dos equipamentos de TI para a atualização do Datacenter, de Desk
e de Câmaras Frigorificas para a guarda dos produtos de origem animal e vegetal, que são apreendidos 
durante as operações de fiscalização 

Esforços estão sendo direcionados para a celebração de
serão concentrados esforços na construção de espaço adequado para a guarda e conservação de todo 
acervo documental desta Secretaria.
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foi feita a transferência de imóveis que estavam na carga pa
m sendo ocupados por outros órgãos do complexo administrativo do GDF e por terceiros, 

respectivamente, para a SEDEST e para a SEPLAN. 
No caso do imóvel transferido para a SEPLAN, o qual está sendo ocupado por terceiro, aquela 

edidas administrativas e jurídicas para reintegração da posse do imóvel. 
Tecnologia da Informação: Foi celebrada parceria com a Subsecretaria

Informação/SEPLAN para a transferência do Datacenter desta Secretaria para o Datacenter do Governo do 
Distrito Federal, que é administrado pela SEPLAN, o que proporcionará redução nas quantidades de 
equipamentos a serem adquiridos, gerando uma economia aos cofres públicos. Finalizados os estudos 
técnicos e definidos os equipamentos necessários para a montagem do datacenter da Sec

volvimento Rural, pôde-se verificar que tal medida proporcionará aos cofres do Gov
do Distrito Federal uma econômica em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Insta consignar que com a aquisição dos equipamentos referidos, será encerrado
locação dos equipamentos da Tecnologia da Informação desta Secretaria. Isso fará 
meses desta rescisão, a economia realizada já terá alcançado o montante empregado nas aquisições de 
todos os equipamentos de TI necessários para montar o datacenter da Secretaria de Agricultura.

Recuperação e Manutenção de Próprios: Em razão de várias aposentadorias dos servidores 
com a função de executar os serviços de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, eletricistas e outras 

manutenção e conservação dos próprios desta Secretaria e consoante ao 
cário estado de conservação dos próprios desta Secretaria, foi celebrado contrato de manutenção para 

esses imóveis. Isso proporcionou o inicio de várias obras extremamente necessárias 
exemplo os banheiros das Subsecretarias de Desenvolvimento Rural, das 

Bases Operacionais de Planaltina, de Sobradinho e do Núcleo Rural Rio Preto, proporcionando melhores 
condições de trabalho para os servidores e do atendimento dos usuários da Sistema Agricultur

Insta consignar que ao intensificar o controle e a fiscalização periódica 
foi reduzida a fatura de consumo de água em 50%, saindo de um patamar 

mensal de R$ 40.000,00 para o de aproximadamente R$ 20.000,00. O que foi percebido, também, nas 
em que o valor da fatura de janeiro foi no montante de R$ 7.450,68 e 

R$ 4.992,62, conforme se pode constatar no gráfico a seguir: 

Para o exercício de 2014, a Secretaria busca intensificar, ainda mais, o controle dos gastos 
com tarifas publicas, com regularização da ocupação dos imóveis da carga patrimonial desta Secretaria, 
com o controle da utilização dos veículos, bem como adotará os procedimentos administr
aquisição dos equipamentos de TI para a atualização do Datacenter, de Desk-Top para os novos servidores 
e de Câmaras Frigorificas para a guarda dos produtos de origem animal e vegetal, que são apreendidos 
durante as operações de fiscalização desta Secretaria. 

Esforços estão sendo direcionados para a celebração de contrato de manutenção da frota e 
esforços na construção de espaço adequado para a guarda e conservação de todo 

acervo documental desta Secretaria. 
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a transferência de imóveis que estavam na carga patrimonial da 
m sendo ocupados por outros órgãos do complexo administrativo do GDF e por terceiros, 

No caso do imóvel transferido para a SEPLAN, o qual está sendo ocupado por terceiro, aquela 
edidas administrativas e jurídicas para reintegração da posse do imóvel.  

parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação/SEPLAN para a transferência do Datacenter desta Secretaria para o Datacenter do Governo do 
Distrito Federal, que é administrado pela SEPLAN, o que proporcionará redução nas quantidades de 

. Finalizados os estudos 
técnicos e definidos os equipamentos necessários para a montagem do datacenter da Secretaria de 

verificar que tal medida proporcionará aos cofres do Governo 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

será encerrado o contrato de 
o fará com que em apenas 16 

meses desta rescisão, a economia realizada já terá alcançado o montante empregado nas aquisições de 
todos os equipamentos de TI necessários para montar o datacenter da Secretaria de Agricultura. 

ios: Em razão de várias aposentadorias dos servidores 
com a função de executar os serviços de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, eletricistas e outras 

manutenção e conservação dos próprios desta Secretaria e consoante ao 
cário estado de conservação dos próprios desta Secretaria, foi celebrado contrato de manutenção para 

esses imóveis. Isso proporcionou o inicio de várias obras extremamente necessárias à conservação do 
de Desenvolvimento Rural, das 

Bases Operacionais de Planaltina, de Sobradinho e do Núcleo Rural Rio Preto, proporcionando melhores 
condições de trabalho para os servidores e do atendimento dos usuários da Sistema Agricultura do GDF. 

Insta consignar que ao intensificar o controle e a fiscalização periódica 
%, saindo de um patamar 

R$ 20.000,00. O que foi percebido, também, nas 
no montante de R$ 7.450,68 e em 

 

intensificar, ainda mais, o controle dos gastos 
com tarifas publicas, com regularização da ocupação dos imóveis da carga patrimonial desta Secretaria, 

os procedimentos administrativos para a 
Top para os novos servidores 

e de Câmaras Frigorificas para a guarda dos produtos de origem animal e vegetal, que são apreendidos 

contrato de manutenção da frota e 
esforços na construção de espaço adequado para a guarda e conservação de todo 
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8.1. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A – CEASA/DF – 
UO: 14.202 

A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASA é uma sociedade de economia 
mista da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, instituída pela Lei nº 5.691 de 04 de março 
de 1971. O seu Estatuto Social foi aprovado quando da sua constituição, ocorrendo alterações estatutárias 
nas Assembleias Gerais Extraordinárias dos Acionistas realizadas para esse fim, de números 38ª, 39ª, 40ª, 
41ª, 53ª, 73ª e 77ª e 78ª. 

A empresa entrou em processo de liquidação por meio da Lei Distrital nº 3.125, de 16 de 
janeiro de 2003 e, em 28 de dezembro de 2006, foi revogado o processo de liquidação por meio da Lei 
Distrital nº 3.929. O ato administrativo da retirada da CEASA/DF do processo de liquidação só foi 
consolidado na 73ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da CEASA/DF, voltando a empresa ao 
seu pleno funcionamento. 

Foi aprovada a alteração estatutária, objeto de adequação aos termos da Lei nº 4.361 de 15 de 
junho de 2009, quando então foi assinado o contrato de gestão entre o Governo do Distrito Federal e o 
Centro de Abastecimento Alimentar do DF, com a finalidade de transferir para essa Organização Social as 
atividades fins no âmbito do mercado hortifrutigranjeiro, tornando-se então responsável pela manutenção e 
investimentos necessários para o bom funcionamento de todo o complexo. 

Em 24 de fevereiro de 2011, foi revogado pela SEAGRI/DF o contrato de gestão com a 
Organização Social, o qual foi declarado nulo pelo TJDFT, a pedido do Ministério Público do Distrito 
Federal, voltando assim a administração do complexo para a CEASA/DF. 

Em 21 de julho do ano de 2011, houve nova reforma estatutária, no sentido de adequá-la aos 
exatos termos do Parecer nº 02/2011-GAB/PGDF. 

Segundo as alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do art. 3º do Estatuto Social, a empresa terá por 
objeto: 

a) construção, instalação, exploração e administração, nesta Capital, de Centrais de 
Abastecimento destinadas a operar nos moldes de um centro polarizador coordenador do abastecimento 
sustentável de gêneros alimentícios e incentivador da produção agrícola; 

b) participar dos planos e programas de abastecimento coordenados pelo Governo do Distrito 
Federal e ao mesmo tempo prover e facilitar o intercâmbio com as demais Centrais de Abastecimento; 

c) firmar convênios, acordos, contratos ou outros tipos de intercâmbio com pessoas físicas e 
jurídicas, de direito público ou privado, nacional ou estrangeiro, a fim de facilitar e/ou participar de atividades 
destinadas à melhoria do abastecimento de produtos agrícolas; 

d) desenvolver em caráter especial ou sistemático, estudos de natureza técnico-econômica, a 
fim de fornecer base à melhoria, ao aperfeiçoamento e inovações nos processos e técnicas de 
comercialização, com vistas ao abastecimento de gêneros alimentícios; 

e) promover a política de abastecimento, segurança alimentar e nutricional distrital que articule 
as ações dos setores de produção, circulação, beneficiamento e consumo de alimentos fortalecendo 
sistemas públicos de segurança alimentar priorizando pessoas e famílias em vulnerabilidade social, com 
vista a contribuir na garantia do direito humano à alimentação. 
Objetivo Geral 

Incrementar a produtividade no setor de distribuição de hortifrutigranjeiros, empregando novas 
tecnologias nos processos de reunião, manipulação e comunicação, com a finalidade de beneficiar 
produtores, distribuidores e consumidores. 
Objetivos Específicos 

1. Reduzir os custos de comercialização em nível de atacado; 
2. Melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência na formação de 

preços mais justos; 
3. Elevar o nível de renda dos produtores agrícolas; 
4. Criar facilidades de comercialização para os produtores; 
5. Manter um programa confiável, de informação de mercado agrícola; 
6. Interagir com o Ministério da Agricultura na instituição de normas para a classificação de 

padronização de produtos hortifrutigranjeiros; 
7. Formar um banco de dados que permitam aos produtores elaborar o planejamento da 

produção e comercialização de hortifrutigranjeiros; 
8. Ofertar infraestrutura física ao produtor rural para o escoamento da produção agrícola do 

Distrito Federal e RIDE através da comercialização no Pavilhão B-8 (PEDRA); 
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9. Ofertar infraestrutura física aos comerciantes atacadistas usuários do setor permanente, 
fomentando a aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a 
importação estrangeira de frutas e hortaliças. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 03 19 08 14 44 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 17 - 04  21 

Requisitados 
Órgãos do GDF 01 - 01 01 03 
Órgãos do Governo Federal 01 - -  01 

Outros 
Estagiários - 12 - 02 14 
Terceirizados (FUNAP) - 02 - 12 14 

Subtotal (Força de Trabalho)  22 33 13 29 97 
(+) Cedidos para outros órgãos - 02 -  02 
Total Geral  22 35 13 29 99 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO: 

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
OBJETIVO GERAL: 

Promover a agricultura e o desenvolvimento rural su stentáveis, propiciando o aumento da cadeia 
produtiva, melhorias para o setor agropecuário, atr avés da assistência técnica e extensão rural e 
ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos 
agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades e  a segurança alimentar e nutricional da 
população do DF e entorno. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Executado  

3120 - Construção de Unidades Descentralizadas da Ceasa 3.500.000 2.000.000 0 
3191 -  Melhoria das Estruturas Físicas  2.000.000 2.000.000 1.365 
0001 - Melhoria das Estruturas Físicas-Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal- SAI 2.000.000 2.000.000 1.365 
4089 - Capacitação de Pessoas  25.000 75.000 0 
4134 - Implantação de Centro de  Alimentos para a Rede 
Sócio-Assistencial 50.000 163.870 92.020 
0001 - Implantação de Centro de Alimentos para a Rede 
Sócio-Assistencial-Banco de Alimentos da Ceasa-Distrito 
Federal 50.000 163.870 92.020 
4090 - Apoio a Eventos  100.000 200.000 23.380 
0036 - Apoio a Eventos-Agropecuários-Distrito Federal 100.000 200.000 23.380 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

006 - Promover a melhoria do abastecimento de produ tos hortifrutícolas com a ampliação da 
segurança alimentar e nutricional para a população do Distrito Federal e Entorno. 
 

Indicadores:  

 
Denominação do 

Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice mais 

Recente  
Apurado em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/alcançado  
Fonte  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
 
Produtor Beneficiado 

Pessoa 600 31/12/2010 Anual 
600/ 
589 

650/ 
750 

720 720 CEASA 

Atendimento Realizado Unidade 800.000 31/12/2010 Anual 
800.00/ 

1.589.9040 
850.000/ 
1.252.000 

960.000 960.000 CEASA 

 

A CEASA/DF realizou a revitalização do pavilhão B-08, com essa medida houve uma 
ampliação no número de módulos de abastecimento – 100 (cem) novas pedras foram criadas, com 
alargamento nos corredores. 

A CEASA/DF realizou a implantação do sistema HARV, juntamente com o recadastramento 
dos produtores, de forma que os dados coletados informam a presença de aproximadamente mais 100 
(cem) produtores que atuam no âmbito do Mercado. Dessa forma, é possível afirmar que no exercício de 
2013 foram atendidos 750 produtores de forma direta superando a meta proposta de 650 (seiscentos e 
cinquenta) para o exercício de 2013. 

Dentro da média entre os dias de menor fluxo e os dias de maior fluxo de pessoas, é possível 
afirmar que cerca 1.252.000 (hum milhão, duzentos e cinquenta e duas) pessoas foram atendidas dentro da 
CEASA/DF. 

Com o Banco de Alimentos, através do programa PAA/2013, a CEASA/DF alcançou um 
número de 463.021  quilos de alimentos distribuídos à 124 entidades num total de 24.040 beneficiários. 

E com o PDZ – Programa Desperdício Zero, o Banco de Alimentos alcançou um número 
de126.762  quilos de alimentos distribuídos a 145 entidades num total de 26.031  beneficiários atendidos. 

Segue abaixo tabela com resumo por espécie de entidades cadastradas junto ao Banco de 
Alimentos: 

 
 

2. Outras Realizações 
 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Executado  

3467 - Aquisição de Equipamentos  1.000.000 1.000.000 612.561 
9563 - Aquisição de Equipamentos-Ceasa-Distrito Federal 1.000.000 1.000.000 612.561 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Executado  
1984 - Construção de Prédios e Próprios  1.500.000 1.500.000 98.553 
7903 - Construção de Prédios e Próprios-Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal- SIA 1.500.000 1.500.000 98.553 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  1.000.000 1.000.000 758.812 
6963 - Reforma de Prédios e Próprios-Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal- SAI 1.000.000 1.000.000 758.812 
8502 - Administração de Pessoal  7.000.000 8.300.000 8.171.652 
6985 - Administração de Pessoal-Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- SIA 7.000.000 8.300.000 8.171.652 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  1.200.000 1.200.000 1.170.691 
6978 - Concessão de Benefícios a Servidores-Centrais de 
Abastecimento do Distrito Federal- SAI 1.200.000 1.200.000 1.170.691 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  3.850.000 10.850.000 6.720.985 
6978 - Manutenção de Serviços Administrativos Geraiscentrais de Abastecimento do 
Distrito Federal- SIA 3.850.000 10.850.000 6.720.985 
4088 - Capacitação de Servidores  30.000 130.000 62.039 
0013 - Capacitação de Servidores-Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- SIA 30.000 130.000 62.039 
8505 - Publicidade e Propaganda -Institucional  150.000 300.000 179.937 
6968 - Publicidade e Propaganda-Institucional-Ceasa- SIA 150.000 300.000 179.937 

 
A CEASA/DF adquiriu tablets, paletes e carros hidráulicos, suprimentos de informática, caixas 

plásticas, uniformes e tendas durante o exercício de 2013. 
A CEASA/DF ampliou a Cobertura do Pavilhão B-7. 
A CEASA/DF executou variados projetos, tanto para manutenção dos serviços administrativos 

quanto para ampliação de contratos que auxiliaram em uma melhor estrutura administrativa para a 
CEASA/DF, como por exemplo: lavagem de caixas d’água, adesão ao programa menor aprendiz, 
manutenção de serviços de telefonia móvel, manutenção de ar condicionado e outros. 

For realizado curso para o pregoeiro responsável pelos pregões eletrônicos e chefe da seção 
de licitação da CEASA/DF, e inúmeras viagens para palestras e eventos pelo Brasil com o enfoque CEASA, 
trazendo experiência e agregando valor para os funcionários da CEASA/DF.  

 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Executado  

2426 - Reintegra Cidadão  50.000 163.870 96.395 
8403 - Reintegra Cidadão-Centrais de Abastecimento Do 
Distrito Federal- SIA 50.000 163.870 96.395 

 

A CEASA/DF em convênio com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP 
contava com 8 sentenciados, limite estabelecido por contrato. A partir do mês de agosto de 2013, passou a 
contar com 13 sentenciados com a formulação do novo contrato, aumentando consideravelmente a força 
trabalho e o papel social na reabilitação dos sentenciados. 

 

3.  Informações complementares 
 
A CEASA/DF é o principal mercado atacadista do Distrito Federal e Entorno. Em 2013, o 

volume comercializado de produtos hortifrutigranjeiros, em nível de atacado, atingiu a maior marca de toda a 
história da CEASA/DF, foram 348.5 mil toneladas comercializadas. 

Este volume significa também o maior movimento financeiro da história, na ordem de R$ 836 
milhões de reais. O volume comercializado é ligeiramente superior ao realizado em 2012, entretanto o 
montante transacionado foi superior, valor que foi influenciado pela alta no preço dos alimentos 
acompanhada no Brasil.  

Ressalta-se que, ao longo do exercício de 2013, foi possível verificar um aumento na 
participação da produção local (DF e RIDE) comercializada na CEASA/DF, atingindo 25% do volume total.  

Um dos destaques do exercício de 2013 continua sendo a comercialização realizada pelo 
mercado de produtos orgânicos. O Mercado Orgânico da CEASA/DF comercializou mais de 298 toneladas, 
aumentando em 39,25% o volume comercializado quando comparado a 2012. Tal quantidade alcançou o 
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montante de R$ 1.255.724,96 transacionados dentro do Mercado Orgânico da CEASA/DF. Este aumento no 
volume comercializado é resultado da maior procura por alimentos de qualidade e pelos investimentos em 
infraestrutura, assistência técnica e maior acesso ao crédito, realizado pelo GDF e pelos agricultores, que 
possibilitam um aumento da produção e consequentemente da oferta deste tipo de alimento. 

Mercado do Peixe 

A continuidade da implantação do Mercado do Peixe na CEASA/DF foi um dos grandes 
avanços ocorridos nestes dois últimos anos. Inaugurado em dezembro de 2011, é fruto da parceria entre o 
GDF (CEASA/DF, SEAGRI, EMATER) e Ministério da Pesca e Aquicultura. Atualmente é administrado pela 
Associação dos Aquicultores e Pescadores Artesanais da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e 
Entorno- HAJAPEIXE/DF. A Hajapeixe é uma associação da Agricultura Familiar que comercializou em 
2013, no âmbito da CEASA/DF, 34.168 kg de pescado no mercado de Brasília, entre peixes frescos e 
resfriados, inclusive fornecendo pescado para a alimentação escolar através dos programas de compras 
institucionais do GDF e do Governo Federal.  

O Mercado do Peixe da CEASA tem também o desafio de contribuir para que a população 
tenha maior acesso ao pescado, consolidando hábitos alimentares mais saudáveis e fortalecendo a pesca e 
a aquicultura da região. 

 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASA/DF, conforme demonstrado nas 

informações prestadas neste relatório, referente ao exercício de 2013, à custa de uma administração 
comprometida com os resultados, não somente financeiros, mas também sociais, busca sempre administrar, 
de forma a atender os interesses do Governo do Distrito Federal e da sua população, além de aperfeiçoar a 
qualidade dos serviços prestados. 

A orientação administrativa na CEASA/DF tem visado reduzir custos e aperfeiçoar resultados. 
Com esse intuito, no ano de 2013, foi implanto para o Financeiro, Faturamento, Mercado e Patrimônio o 
sistema HARV que vem dando maior controle, praticidade e transparência aos setores que o utilizam, 
impactando em todo funcionamento da CEASA/DF. Além das medidas adotadas no sentido de melhorar 
toda a parte administrativa, a CEASA/DF vem desenvolvendo ações de cunho social, por meio dos vários 
programas sociais e atividades objetivando proporcionar o abastecimento à população do Distrito Federal e 
Entorno.  

Para o exercício de 2014, a CEASA/DF deve se fortalecer como centro distribuidor de 
alimentos no DF e Entorno. Para que isso aconteça é importante que o mercado amplie ainda mais o 
volume de alimentos comercializados, conquistando mais espaço no mercado atacadista. Visando tais 
melhorias, a CEASA/DF vem ativamente trabalhando em um processo de aumentar a arrecadação de 
receita para possibilitar uma melhoria substancial em todos os setores presentes no âmbito da CEASA/DF, 
uma dessas medidas é a construção do estacionamento pago, cuja licitação já se encontra em processo 
avançado, além de outros projetos que se encontram em andamento. 



Relatório Anual de Atividades – EMATER – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
384 

 

8.2. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA L DO DISTRITO 
FEDERAL - EMATER-DF – UO: 14.203 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF é uma 
instituição criada pelo Decreto nº 4.140, de 07 de abril de 1978, de acordo com a autorização constante da 
Lei nº 6.500, de 07 de dezembro de 1977, e ratificada pelo Decreto n° 32.716, de 01 de janeiro de 2011 , o 
qual dispõe sobre a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, Capítulo II – Dos órgãos da 
Administração Pública do Distrito Federal, art. 3º São órgãos da administração indireta, inciso IV – como 
empresa pública, h) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF. 

A Empresa teve o seu Estatuto vigente aprovado pelo Decreto nº 28.900, de 25 de março de 
2008, publicado no Diário Oficial nº 57 - de 26 de março de 2008 - páginas 05 a 08, e alterado pelo Decreto 
nº 31.729, de 26 de maio de 2010, publicado no Diário Oficial nº 101 – de 27 de maio de 2010 – páginas 01 
e 02 e aborda, dentre outros, o regime jurídico da empresa e seus objetivos: 

Art. 1º - A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-
DF), criada pelo Decreto nº 4.140, de 07 de abril de 1978, de acordo com a autorização constante da Lei nº 
6.500, de 07 de dezembro de 1977, fica constituída na forma estabelecida por este Estatuto. 

Art. 2º - A EMATER-DF é uma empresa pública, individual, dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante da 
administração indireta do Distrito Federal, na forma do que dispõe a Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 
1964. 

Art. 3º - A EMATER-DF, com sede e foro em Brasília e jurisdição em todo território do Distrito 
Federal, reger-se-á pela Lei nº 6.500, de 07 de dezembro de 1977, pelo presente Estatuto e, 
subsidiariamente, pelas normas de direito a ela aplicáveis. 

Parágrafo Único - A EMATER-DF poderá, mediante convênio com as Secretarias de Agricultura 
dos Estados de Minas Gerais e Goiás, desenvolver programas de assistência técnica e extensão rural 
nesses Estados. 

Art. 4º - O prazo de duração da EMATER-DF é indeterminado, podendo ser extinta nos casos e 
na forma prevista na legislação pertinente e neste Estatuto. 

Art. 5º - A EMATER-DF, para fins de exercício de controle e da supervisão de que trata o §1º, 
do artigo 3º, da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, vincula-se à Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Distrito Federal, sem prejuízo de auditoria financeira, a cargo do órgão próprio da 
Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. 

Art. 6º - São objetivos da EMATER-DF: 
I - Colaborar com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, na formulação e 

execução das políticas de assistência técnica e extensão rural; 
II - Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando 

ao aumento da produção, da produtividade, da renda líquida e a melhoria das condições no meio rural do 
Distrito Federal, por meio da difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, de acordo 
com as políticas de ação do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal. 

Em se tratando de processo educacional, conforme a literatura nos afirma em termos 
conceituais, a “Educação Informal” é o que melhor define e caracteriza a atuação do Sistema de Assistência 
Técnica e Extensão Rural Pública. Desse modo, a Empresa atua de forma continuada utilizando seu 
principal capital, o recurso humano, formado por um quadro multidisciplinar de profissionais, em áreas 
correlatas com a função da instituição. 

A EMATER-DF contou, durante o ano de 2013, com 327 servidores e 67 estagiários na sua 
força de trabalho, distribuídos conforme o quadro abaixo. Deve-se observar que 15 servidores estão 
cedidos a outros órgãos por força de convênios e parcerias. Os demais estão lotados em 16 Gerências 
Locais, situadas nos núcleos rurais ou administrações regionais e CEASA-DF; 02 Gerências Regionais da 
EMATER-DF, instaladas nos centros de pesquisa (Cerrados e Hortaliças) da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa; 01 Centro de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento Rural 
(CENTRER), localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB, em 
Planaltina; e 01 Escritório Central. 
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Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo 

em comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo 

em comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 12 64 - 146 222 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 20 - - - 20 
Requisitados Órgãos do GDF 04 36 - 30 70 
Outros Estagiários - 11 - 56 67 
Subtotal (Força de Trabalho)  36 111 - 232 379 
(+) Cedidos para outros órgãos - 07 - 08 15 

Total Geral  36 118 - 240 394 
Obs.: Posição em 31/12/2013. 
 

 
 

1. Realizações 
 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

OBJETIVO GERAL: 

Promover a agricultura e o desenvolvimento rural su stentáveis, propiciando o aumento da cadeia 
produtiva, melhorias para o setor agropecuário, atr avés da assistência técnica e extensão rural e 
ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos 
agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades e  a segurança alimentar e nutricional da 
população do DF e entorno. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2173 - Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural  784.003 3.677.503 1.114.355 1.098.071 
0002 - Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural-
Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural-DF 
Entorno 114.003 3.327.503 764.355 748.071 
5644 - Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural-
Apoio a Realização da VI Agrobrasília - Feira de Tecnologia e de 
Negócios.-Distrito Federal 200.000 200.000 200.000 200.000 
5650 - Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural-
Apoio a Realização da Feira Nacional da Cadeia Produtiva de Flores e 
Plantas Ornamentais - Fest Flor Brasil.-Distrito Federal 150.000 150.000 150.000 150.000 
2401 - Desenvolvimento da Agroecologia e da Agricultura 270.000 145.000 70.736 54.481 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Orgânica  
0001 - Desenvolvimento da Agroecologia e da Agricultura Orgânica--
Distrito Federal 20.000 20.000 20.000 20.000 
5655 - Desenvolvimento da Agroecologia e da Agricultura Orgânica-
Apoio ao Desenvolvimento da Agroecologia e da Agricultura Orgânica-
Distrito Federal 250.000 125.000 50.736 34.481 
4046 - Desenvolvimento da Gestão de Empreendimentos Rurais  350.000 20.000 20.000 20.000 
0001 - Desenvolvimento da Gestão de Empreendimentos Rurais--
Distrito Federal 20.000 20.000 20.000 20.000 
4090 - Apoio a Eventos  0 99.850 99.849 99.849 
5877 - Apoio a Eventos-Apoio a Realização de Eventos pela EMATER-
Distrito Federal 0 99.850 99.849 99.849 
4107 - Assistência  Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária  285.000 234.842 234.841 166.801 
2902 - Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária-
Difusão e Fomento de Tecnologias para Agropecuária-Distrito Federal 35.000 35.000 35.000 35.000 
5665 - Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária-
Apoio a Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária - 
Fomento a Floricultura.-Distrito Federal 250.000 199.842 199.841 131.801 
4111 - Promoção da Inclusão Social e Produtiva da População 
Rural 340.000 240.000 230.290 224.804 
0001 - Promoção da Inclusão Social e Produtiva da População Rural-
EMATER-Distrito Federal 40.000 140.000 130.290 124.804 
5660 - Promoção da Inclusão Social e Produtiva da População Rural-
Apoio a Realização da Feira Saberes - Cores e Sabores"."-Distrito 
Federal 100.000 100.000 100.000 100.000 
4114 - Desenvolvimento da Organização e Gestão Social  115.000 49.432 48.593 48.593 
0001 - Desenvolvimento da Organização e Gestão Social--Distrito 
Federal 15.000 15.000 14.162 14.162 
5653 - Desenvolvimento da Organização e Gestão Social-Apoio a 
Realização do Encontro Distrital de Mulheres Rurais.-Distrito Federal 100.000 34.432 34.431 34.431 
4116 - Desenvolvimento da Gestão Ambiental  20.000 20.000 14.719 14.719 
0001 - Desenvolvimento da Gestão Ambiental- EMATER- Distrito 
Federal 20.000 20.000 14.719 14.719 
4131 - Implementação de Políticas Públicas de Compras 
Institucionais 15.000 15.000 5.000 5.000 
0001 - Implementação de Políticas Públicas de Compras Institucionais-
Compras da Agricultura Familiar-Distrito Federal 15.000 15.000 5.000 5.000 

Total do Programa  2.179.003 4.501.627 1.838.385 1.732.317 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

001 - Fomentar a geração de renda no campo com o ap oio à agricultura familiar e a promoção da 
inclusão social e produtiva da população, promovend o a melhoria das condições de vida dos 
produtores, trabalhadores e famílias do Distrito Fe deral e RIDE.  
 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

Mm/A.A. 
Periodicidade de  

Apuração 
Desejado/alcançado Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Percentual de agricultor 
familiar assistido % 80 31/12/2010 Anual 90/ 

89,7 
100/ 
92,86 100 100 EMATER DF 

Família em condições de 
extrema pobreza atendida Família - - Anual 

150/ 
159 

250/ 
608 300 300 EMATER DF 

Assentamento atendido % 80 31/12/2010 Anual 100/ 
100 

100/ 
122 100 100 EMATER DF 

Capacitações realizadas Unidade - - Anual 1200/ 
1.507 

1300/ 
1.332 

1400 1500 EMATER DF 

 

  



Relatório Anual de Atividades – EMATER – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
387 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

002 - Desenvolver a gestão ambiental e sustentabili dade rural, por meio da adoção de práticas 
agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis. 

 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

MM/A.A. 
Periodicidade 
De Apuração 

Desejado/ alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Evolução do nº de produtores 
em transição agroecológica 

Unidade 750 31/12/2010 Anual 1000/ 
750 

1250/ 
1599 

1500 1750 EMATER-DF 

Evolução do nº de 
propriedades com produção 
orgânica 

Unidade 100 31/12/2010 Anual 
260/ 
193 

230/ 
207 

300 390 EMATER-DF 

Evolução do nº de 
propriedades com práticas 
preservacionistas 

Unidade 1500 31/12/2010 Anual 2400/ 
1.739 

2100/ 
2.122 

2150 2350 EMATER-DF 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

003 - Desenvolver as cadeias produtivas do setor ag ropecuário, por meio da assistência técnica, 
capacitação, fomento às inovações tecnológicas e or ganização das cadeias produtivas. 
 
Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/ alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Câmaras Setoriais 
implantadas 

Unidade 2 31/12/2010 Anual 
6/ 
2 

6/ 
6 

6 6 EMATER-DF 

Produtores assistidos Pessoa 6700 31/12/2010 Anual 7000/ 
9.703 

7000/ 
9.542 

7000 7000 EMATER-DF 

Trabalhadores assistidos Pessoa 1300 31/12/2010 Anual 
1000/ 
1.606 

1500/ 
1.329 1600 1700 EMATER-DF 

Pessoas Capacitadas Pessoa 8500 31/12/2010 Anual 
9000/ 
14.807 

9000/ 
11.867 

9000 9000 EMATER-DF 

 
Na EMATER-DF, os recursos alocados no âmbito do Programa 6201 - Agricultura e 

Desenvolvimento Rural têm o papel de agente de desenvolvimento rural e de transferência de inovações 
tecnológicas. Em 2013, custearam diretamente a implantação dos projetos através de métodos coletivos 
próprios de extensão rural, como: unidades de experimentação, dias de campo, oficinas, cursos, reuniões, 
encontros, semanas tecnológicas, feiras, palestras, encontros técnicos, dentre outros. No processo 
educativo tais métodos vão gerar diversas demandas, que são respondidas pela prestação de serviços de 
assistência técnica.  

As realizações do Programa primaram por oferecer um serviço de qualidade, com o objetivo de 
promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis em parceria com diversas instituições 
públicas e privadas, atendendo as exigências da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, a qual institui a 
Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), que preconiza os seguintes 
princípios: o desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos 
naturais e com a preservação do meio ambiente; a gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de 
assistência técnica e extensão rural; a adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, 
interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política 
pública; a adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o 
desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; a equidade nas relações de gênero, geração, raça 
e etnia; e a contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.  

 
Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão R ural 
 

A EMATER prestou o serviço de assistência técnica e extensão rural no Distrito Federal a 
5.572 empreendedores familiares, que receberam 54.383 atendimentos com repetição; a 3.970 
empreendedores patronais, que receberam 18.345 atendimentos com repetição; a 1.329 trabalhadores 
rurais, que receberam 4.487 atendimentos com repetição; a 2.169 assentados no DF; e atendimento a 
45.462 participantes em 14 eventos agropecuários.  

Destaca-se, no ano de 2013, a assinatura do contrato de prestação de serviços de ATER, 
firmado entre FURNAS e EMATER-DF, para a realização de assistência técnica e extensão rural a 467 
famílias, com alcance de 1.868 pessoas, residentes nos assentamentos Manacá, São Marcos, Vista Alegre 



Relatório Anual de Atividades – EMATER – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
388 

 

e Buriti das Gamelas, localizados no Município de Cristalina-GO, que foram atingidas pela construção da 
Usina Hidroelétrica de Batalha. Ações significativas, como o Curso de Desenvolvimento de Agentes Rurais, 
foram ofertadas para formar jovens desses assentamentos para atuar na aplicação do Índice de 
Desenvolvimento Comunitário Rural, trazendo empoderamento à comunidade para o seu desenvolvimento. 
Além disso, foram elaborados Planos de Desenvolvimento do Assentamento – PDA. 

Em 2013, a EMATER-DF assinou o 2º termo aditivo ao contrato com a Superintendência do 
INCRA SR 28, visando dar continuidade à prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para agricultores e agricultoras beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária da região do 
Entorno e concluir a elaboração e revisão dos Planos de Desenvolvimento do Assentamento – PDA e 
Planos de Recuperação do Assentamento - PRA, por meio de atividades individuais e grupais. 

Com esses trabalhos, são contempladas 509 famílias, totalizando 1.826 beneficiários em 12 
assentamentos (Rio Maranhão, Contagem, Itaúna, Cocal das Águas Quentes, União Flor da Serra, Cigano, 
Sonho Realizado, Santo Antônio das Brancas, Terra Conquistada, Filhos da Terra, Contagem I e II, Rio 
Maranhão e Filhos da Terra). Destacam-se 03 pontos, que deverão ser considerados no desenvolvimento 
desses trabalhos: o primeiro é a questão da participação e organização da comunidade, que deverá estar 
envolvida nos processos de decisão e execução das atividades; o segundo é desenvolver ações com 
enfoque nos princípios agroecológicos; e o terceiro é considerar que o meio rural é também composto por 
cidadãos, que têm direito à saúde, educação, lazer e infraestrutura. 

Nos eventos, a EMATER-DF participa como organizadora das ações que contemplam o 
desenvolvimento social, cultural e da cidadania do trabalhador rural e de sua família, levando às 
comunidades rurais os serviços governamentais e privados nas áreas de saúde, educação, segurança, 
cultura, tecnologia, entre outros. O alcance desses eventos geralmente é da ordem de milhares de pessoas 
e abrange não somente a população rural, mas também a população urbana, sendo que alguns desses 
eventos estão incluídos no calendário oficial de eventos do GDF. A Festa do Pimentão, a Semana do 
Produtor Rural de Tabatinga e exposições agrícolas como a de Planaltina, do Gama, de Sobradinho e de 
São Sebastião são grandes espaços de divulgação e comercialização da produção local, promovendo a 
expansão das atividades produtivas e participação de agricultores e suas associações. 

Na feira AGROBRASÍLIA 2013, foi apoiada a implantação do Espaço de Valorização da 
Agricultura Familiar – EVAF, visando apresentar aos produtores e trabalhadores familiares do DF e Entorno 
as principais tecnologias e inovações voltadas a esse segmento produtivo. Nesse espaço foram 
implantados, com diversos parceiros, 14 circuitos tecnológicos (agroecologia, floricultura, fruticultura, 
qualidade do sabor, organização social, avicultura, boas práticas agrícolas, hortaliças, leite, mel, peixe, 
suínos, crédito e mecanização agrícola). Um destaque foi a parceria com o IAPAR - Instituto Agronômico do 
Paraná, que trouxe diversas tecnologias de máquinas de Plantio Direto para a agricultura familiar. É 
importante destacar que o público beneficiário destas atividades era composto por caravanas oriundas tanto 
do Distrito Federal como de outros estados da federação, como Goiás, Minas Gerais, Tocantins, entre 
outros. Conforme relatório de controle de público, um total de 4.038 pessoas inscritas visitou o Espaço de 
Agricultura Familiar – EVAF em 2013. Além de reuniões, palestras, seminários, encontros técnicos e 
oficinas, que ajudam na organização e capacitação dos mais variados segmentos da atividade rural, o 
volume de negócios da AGROBRASÍLIA 2013 gerou movimento financeiro de 550 milhões de reais, um 
aumento de 37,5% em relação à edição passada. Tivemos ainda um número expressivo de público geral, 
que atingiu cerca de 70 mil participantes em toda a feira. 

A EMATER-DF também apoiou a participação dos agricultores na feira nacional FESTFLOR 
Brasil 2013, visando integrar e fortalecer a cadeia produtiva de flores e de plantas ornamentais, além de 
proporcionar a divulgação dos produtos e seus produtores, e integrá-los junto a lojistas, atacadistas, 
decoradores, artistas florais, paisagistas e consumidores finais da cadeia. A edição do FESTFLOR Brasil 
teve como foco o incentivo à divulgação e comercialização de flores, como forma de fortalecer a cadeia 
produtiva do setor. Assim, a feira foi montada na área de exposições externa do Shopping Pátio Brasil, o 
que proporcionou uma enorme visibilidade para os produtores do Distrito Federal perante o público urbano 
da Capital. Além disso, possibilitou a venda direta de produtos e serviços da ordem de R$ 320.000,00. O 
sucesso do evento, porém, foi comprovado pelo convite do Shopping em criar um ponto fixo de 
comercialização de flores para produtores do DF dentro do Shopping, concretizando o fortalecimento do 
setor. Estavam presentes 120 produtores e mulheres rurais expositores durante os quatro dias de feira. Ao 
todo, as famílias envolvidas no evento, junto aos produtores cadastrados como participantes, somam mais 
de 220 famílias beneficiadas diretamente, com espaços para demonstração e venda de seus produtos, 
participação em cursos, oficinas e caravanas. 
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Desenvolvimento da Agroecologia e da Agricultura Or gânica 
 
Nesta área estão incluídas as metodologias e atividades de motivação, capacitação sobre 

princípios e métodos de base agroecológica, desenvolvimento tecnológico, implantação e manutenção de 
sistemas de base ecológica, organização social e econômica de agricultores, comercialização, e a transição 
agroecológica dos agricultores convencionais, por meio da mudança para a agricultura de base ecológica e 
sustentável. Vem sendo propostos sistemas produtivos mais autônomos, menos dependentes de insumos 
externos ou de fontes não renováveis, com maior biodiversidade produtiva e funcional, que integram 
produção vegetal e animal, e os sistemas agroflorestais biodiversos e mais adequados ambientalmente. No 
ano de 2013, foram assistidos os agricultores no Projeto Biodiversidade e Transição Agroecológica e em 
organização e comercialização nas quatro Unidades de Experimentação (UE) em Agroecologia, 
implantadas em 2012. Foram realizadas excursões técnicas para agricultores, extensionistas e 
pesquisadores para demonstrar a viabilidade dos sistemas agroecológicos. 

A EMATER contribuiu para a criação da 1ª certificadora orgânica do Distrito Federal, 
denominada OPAC Cerrados - Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade orgânica, que 
significa a autonomia dos agricultores em relação aos processos de certificação orgânica. Em 07/12/2013, 
14 agricultores receberam os primeiros certificados de produção orgânica emitidos por esta certificadora, 
que é controlada pelos próprios agricultores. Ainda quanto à certificação orgânica, mais um grupo de 
Organização de Controle Social (OCS) foi organizado com 9 agricultores, e iniciou-se a organização de 
mais dois grupos em 2013, com participação de pelo menos mais 20 agricultores a serem certificados em 
2014 nesta modalidade.  

Desenvolveram-se ações para racionalizar e reduzir o uso de agrotóxicos nas culturas, 
especialmente morango, pimentão e tomate, que vêm sendo apontadas como problemáticas nas análises 
da ANVISA. Para mitigar os problemas de resíduos de agrotóxicos na cultura do Morango, intensificou-se a 
ação de assistência técnica agroecológica, e, em parceria com a pesquisa, demonstrou-se aos agricultores 
convencionais a viabilidade técnica e econômica de produzir morango em sistema orgânico ou racionalizar 
a utilização de agrotóxicos, substituindo as práticas convencionais por agroecológicas. 

Os projetos denominados PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável), 
implantados até 2012 em parceria com o SEBRAE-DF, totalizaram, em 2013, 169 módulos. Os módulos de 
SABIA (Sistemas Agroflorestais Biodiversos para Inclusão de Agricultores), metodologia de incentivo à 
produção de base agroecológica em pequenos módulos de produção com elevada biodiversidade produtiva 
e funcional, visando sua sustentabilidade, tem os sistemas agroflorestais como base do desenho desses 
agroecossistemas. Em 2013, foram destinados R$ 300.000,00 de recursos para compra de 60 conjuntos de 
insumos para implantação de unidades demonstrativas de SABIA em assentamentos da reforma agrária e 
propriedades familiares no DF e entorno. A principal característica desta metodologia é promover 
autonomia, independência e sustentabilidade. Ainda no fomento à produção orgânica, está em processo de 
orçamento e compra, em parceria com a CEASA-DF, de 70 kits de produção, sendo 45 para produção de 
grãos orgânicos e 25 para produção de hortaliças orgânicas. Todos esses kits deverão ser implantados em 
2014. As 28 propriedades no DF com sistemas agroflorestais implantados, fruto do trabalho de 
disseminação realizado pela EMATER-DF, ONGs e demais instituições parceiras, estão recebendo 
assistência técnica e apoio na certificação e comercialização. 

Por meio de articulação interinstitucional está sendo incentivada a produção de sementes 
agroecológicas, que garantirá menores custos e maior autonomia dos agricultores, por selecionar e manter 
material genético adequado à produção agroecológica e orgânica. Nesta meta, a EMBRAPA Hortaliças é 
apoiada na realização do 1º Seminário de Produção Orgânica e de Base Agroecológica, em 2013, em que a 
EMATER atua na mobilização dos agricultores, ministra palestras e contribui na elaboração da estratégia 
para organização do arranjo produtivo da produção dessas sementes no DF e Entorno, que prevê 
capacitações, unidades de experimentação, banco de sementes, publicações, entre outras ações de 
incentivo e dinamização. 

Outra ação importante é o incentivo à produção animal agroecológica. Foi realizada uma 
reunião de diagnóstico participativo entre agricultores, técnicos e varias instituições, em que foram 
programadas várias atividades de curto, médio e longo prazo. Em apoio ao Programa Brasil Sem Miséria, a 
Empresa colabora na elaboração de projetos, contemplando princípios agroecológicos, propiciando mais 
sustentabilidade ao processo de inclusão produtiva, e busca de segurança alimentar e nutricional das 550 
famílias selecionadas em atividades. 

Contratados pelo MDA, por meio de chamada pública, está sendo executado o projeto 
Promoção da Agricultura Familiar Sustentável, que aplica amplamente os princípios da Agroecologia com a 
finalidade de promover a transição agroecológica de 400 Unidades de Produção familiar – UPF, com ações 
de diagnóstico e planejamento participativo, elaboração de planos produtivos socioambientais, 
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capacitações, assistência técnica, ações para acessibilidade às políticas públicas, entre outras em 
andamento.  

Em 2013, entrou em ação a Articulação Brasília de Agroecologia, composta por entidades 
públicas diversas, agricultores e ONGs. Essa articulação foi um dos resultados do III Seminário de 
Agroecologia do DF, realizado em 2012. O grupo já se reuniu 8 vezes em 2013, tomando decisões sobre 
projetos conjuntos e promovendo sinergismos das ações no campo da agroecologia e agriculturas de menor 
impacto ambiental. 

Diante do exposto, as capacitações abordaram direto ou indiretamente todas as ações acima, 
totalizando 316 pessoas capacitadas em sistemas agroecológicos (produção orgânica) e 667 capacitados 
em transição agroecológica. Houve a participação de 15 extensionistas rurais em atividades de capacitação. 
A EMATER-DF promoveu a participação de 7 extensionistas rurais e 6 agricultores familiares no VIII 
Congresso Brasileiro de Agroecologia em Porto Alegre - RS. Outro importante momento em 2013 foi a 
realização de um Dia de Campo sobre Agroecologia no assentamento Contagem, região de Sobradinho, em 
que participaram mais de 100 Agricultores familiares de assentamentos da reforma agrária do DF e entorno.  

 
Desenvolvimento da Gestão Empreendimentos Rurais 
 

Em Administração Rural, foram realizados capacitações e atendimentos na área gerencial, 
visando melhorar a administração da propriedade, com foco no produtor e sua família, munindo-os de 
informação para que estes possam ser mais eficientes na gestão das atividades da propriedade, totalizando 
1.886 atendimentos. 

Em comercialização, atua-se com foco na agricultura familiar, promovendo atividades para 
melhorar a agregação de valor e competitividade do agronegócio. É acompanhada e divulgada toda a 
dinâmica de preços dos principais produtos produzidos no Distrito Federal, com metodologia focada nas 
técnicas de classificação e padronização de produtos e formação de preços, de forma a auxiliar os 
agricultores na comercialização dos seus produtos, principalmente para as compras institucionais. Os 
Programas de Compras Institucionais são políticas do Estado para ampliar os canais de comercialização da 
Agricultura Familiar, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, através do fornecimento de 
alimentos para o abastecimento dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição e rede sócio 
assistencial, além de promover a geração de renda para agricultores familiares extremamente pobres, 
assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. No Distrito 
Federal, a EMATER-DF orienta os agricultores familiares a participarem das seguintes políticas de compras 
institucionais: PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, PAPA - Programa de Aquisição da Produção da 
Agricultura Familiar do Distrito Federal e PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Além de dinamizar e apoiar os processos de venda de alimentos orgânicos no atacado e 
varejo, foi incentivada, organizada e promovida a comercialização de alimentos orgânicos dos agricultores 
familiares para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal - PAA, e para o Programa de 
Aquisição da Produção da Agricultura - PAPA-DF. Tiveram 27 agricultores orgânicos participando desses 
dois programas, que foi possível graças ao trabalho de ATER nos aspectos de organização comunitária, 
capacitação técnica, certificação orgânica participativa, assistência técnica, organização e planejamento da 
produção orgânica de alimentos. Em 2013, foi assinado o primeiro contrato de fornecimento de alimentos 
orgânicos pelo Programa PAPA-DF. O contrato foi feito com a SEDEST e foi batizado de Cesta Verde, 
prevendo a compra de mais de R$ 400.000,00 em alimentos orgânicos dos agricultores familiares orgânicos 
do DF que chegarão às famílias atendidas pela SEDEST.  

A comercialização no Programa de Fomento à Cadeia Produtiva de Flores e Plantas 
Ornamentais hoje se dá por meio da participação em feiras e eventos no Distrito Federal, promovida pela 
iniciativa privada e pública. Em novembro último, a Cooperativa MULTIFLOR inaugurou uma loja no Pátio 
Brasil Shopping, dentro de um projeto de Responsabilidade Social em conjunto com vários parceiros. O 
projeto de agregação de valor aos produtos da MULTIFLOR se intensificou e cresceu em número de 
participantes e de produtos (venda casada de vasos de flores juntamente com cachepots de fibras naturais). 
Para tanto, 7 grupos de mulheres rurais do Distrito Federal, totalizando em média a participação de 70 
mulheres, foram criados para viabilizar o projeto, acarretando no aumento da renda destas famílias.  

Quanto à Verticalização da Produção, foram realizadas 72 ações com foco em pós-colheita, 
com atividades para transferência de tecnologias de redução de perdas e melhoria da qualidade dos 
produtos agrícolas.  

Esta ação foi finalizada com 4.314 atendimentos aos agricultores do Distrito Federal e com total 
de 1.998 pessoas capacitadas, a fim de propiciar a competitividade dos agricultores. 
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Apoio a Eventos 
 
A EMATER-DF atua nos eventos comunitários em diferentes níveis: desde a organização dos 

produtores rurais, mobilização das lideranças rurais e peri-urbanas, passando pela implantação do espaço, 
contatos com empresas privadas, captação e aplicação de recursos. Tem o objetivo de proporcionar ao 
público o conhecimento de novas tecnologias, colocar a mostra para divulgar a produção rural agropecuária 
do Distrito Federal e encurtar o caminho entre produtores e consumidores, e oferecer opções de lazer e 
entretenimento à população rural e urbana.  

Apoia a realização da 18ª Festa do Morango de Brasília, evento já tradicional, incluído no 
calendário oficial da cidade. Realizado em Brazlândia, o evento divulga a produção de morango da região, 
uma das maiores do país e a primeira do Centro-Oeste, reconhecida por ter qualidades de morangos 
apropriadas ao transporte e comercialização, inclusive para o Norte e Nordeste do país. Nesse espaço, foi 
organizado o 9º Encontro Técnico do Morango, com um dia de campo, que tratou da produção de morango 
semi-hidropônico e da mecanização na horticultura, contemplando tanto a produção do morango, quanto de 
outras hortaliças. O evento contou ainda com a Morangolândia, o espaço mais visitado da festa, oferecendo 
estandes onde foram expostos produtos feitos com o fruto, como doces, licores, tortas e picolés, além do 
morango “in natura”. Na programação da festa, é realizada a Exposição Agrícola de Brazlândia, onde são 
apresentados o morango e outros produtos cultivados na região, como goiaba, cenoura, repolho, batata, 
dentre outros. Ao total, mais de 305 agricultores foram envolvidos na realização do evento, desde a 
comercialização na Morangolândia até a participação no Encontro Técnico e na Exposição Agrícola. 
Calcula-se que, durante os seis dias de festa, cerca de 450 mil pessoas tenham visitado o local. 

A Festa do Pimentão e as exposições agrícolas de Planaltina e São Sebastião contaram com a 
participação de 555 agricultores e suas associações, utilizando esses espaços para divulgação e 
comercialização da produção local, promovendo a expansão das atividades produtivas. 

 
Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agrope cuária 

 
Ação voltada para modernização do processo produtivo agropecuário, em que continuou-se 

com a prioridade em três cadeias produtivas: ofertando métodos de capacitação e desenvolvimento de 
habilidades que são colocadas à disposição dos agricultores rurais; bem como políticas de fomento à 
produção, que buscam aumentar o número de produtores, aumentar a produção e permitir o ingresso de 
pequenos produtores na atividade comercial; e apoio aos já consolidados. 

Na atividade agrícola, a olericultura desde há muito tempo vem se mostrando como uma das 
mais importantes atividades econômicas do setor rural no Distrito Federal. Gera mais empregos, 
aproximadamente 30.000 pessoas em toda a cadeia produtiva, e, além disso, é atividade exercida por 2.551 
empreendedores, que são classificados em sua maioria como agricultores familiares (83%), ou seja, são 
pequenos produtores e utilizam basicamente a força de trabalho da família. A área plantada em 2013 é de 
9.367 hectares/ano, em mais de setenta espécies diferentes, utilizando sistemas de produção cada dia mais 
sustentáveis e utilizando as mais atualizadas tecnologias. Ações em inovações tecnológicas, 
comercialização, melhoria da qualidade e segurança dos alimentos, agregação de valor e organização do 
setor foram o foco da nossa atuação na produção da agricultura familiar e patronal. Foram atendidos, em 
olericultura, mais de 2.000 agricultores. 

Foi firmado convênio com a Embrapa Hortaliças e o Laboratório Soloquímica, que possibilitou a 
redução do preço das análises e facilitou a logística, no intuito de manter atualizado o nível tecnológico dos 
empreendimentos quanto ao manejo da fertilidade de solo, por meio do incentivo à análise de solo. 
Ocorreram também ações de capacitação no uso de tecnologias, que possibilitaram a racionalização do uso 
da água para a irrigação, implicando em benefícios para o meio ambiente e ainda na qualidade das 
hortaliças. 

No projeto Qualidade do Alimento, com o objetivo de melhorar a qualidade sanitária e redução 
da contaminação química e biológica das hortaliças oferecidas à população do Distrito Federal e RIDE, 
foram realizados atendimentos e capacitações, com destaque para os cursos de Aplicador de Agrotóxicos e 
de Boas Práticas Agrícolas. As Unidades de Experimentação implantadas no Espaço de Valorização da 
Agricultura Familiar, na AGROBRASÍLIA 2013, propiciaram a atualização nos aspectos tecnológicos de 
produção e tecnologias de pós-colheita. 

A atualização do conhecimento dos técnicos, concomitante com a capacitação dos agricultores, 
proporciona a troca de saberes, facilitando o aprendizado. Desse modo, foi realizada, por meio de viagens 
técnicas, a capacitação para ambos. Em junho ocorreu a HORTITEC 2013, onde 6 extensionistas e 24 
agricultores puderam conhecer o que o mercado oferece de mais moderno na tecnologia de produção de 
hortaliças. Em novembro, em parceria com o SEBRAE, mais 5 extensionistas visitaram o México, onde 
conheceram unidades produtivas utilizando tecnologias de cultivo protegido e hidroponia.  
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A olericultura tem se mostrado uma excelente opção para inserção sócio produtiva de 
agricultores, já que para muitas olerícolas o fator mão de obra é parcela significativa no custo de produção. 
Nesse ano, na implantação do Programa Brasil Sem Miséria no Distrito Federal, 292 dos 550 projetos 
propostos utilizaram a atividade olerícola como parte da estratégia para a inserção dessas famílias. Esse 
potencial é aumentado se forem utilizadas tecnologias mais sustentáveis com enfoque agroecológico. 

A atividade agrícola floricultura, no Distrito Federal, vem se consolidando e expandindo 
gradativamente ao longo dos últimos anos, apresentando crescimento anual de 15% no consumo. 
Atualmente a comercialização faz da Capital Federal o terceiro mercado em volumes globais de flores e o 
primeiro consumidor per capita do país (dados do IBRAFLOR 2013). O abastecimento é basicamente 
garantido pela importação de produtos, mas a produção local de flores e plantas ornamentais já atende 15% 
da demanda. Um exemplo que podemos citar é o caso das flores tropicais, em que quase toda a demanda 
já é atendida pela produção local. A atividade conta com 139 agricultores em uma área plantada de 
aproximadamente 554,71 hectares, com cultivo de flores e plantas ornamentais para jardins, flores e 
folhagens temperadas, subtropicais e tropicais de corte, flores e plantas envasadas, e gramas. A floricultura 
que está nascendo e se consolidando atualmente no Distrito Federal é extremamente diversificada e 
tecnificada, envolvendo desde os grandes cultivos extensivos conduzidos a céu aberto, até aqueles mais 
intensivos e conduzidos sob a proteção de telados e estufas, adotando-se as mais modernas e avançadas 
tecnologias de produção.  

Em 2013, 13 técnicos da EMATER-DF receberam capacitação em uma das áreas da produção 
de flores e de plantas ornamentais em um curso na Costa Rica e através da missão à Feira HORTITEC. 
Cerca de 200 agricultores receberam capacitação na área participando de viagens técnicas e de 
treinamento realizados nas unidades locais da empresa.  

Destaca-se a participação dos agricultores, através da EMATER-DF, nas capacitações na Feira 
FESTFLOR Brasil 2013 com objetivo de promover o setor da floricultura, integrar e fortalecer a cadeia 
produtiva de flores e de plantas ornamentais, proporcionar a divulgação dos produtos e seus produtores, e 
integrá-los junto aos lojistas, atacadistas, decoradores, artistas florais, paisagistas e consumidores finais da 
cadeia.  

A atividade Pecuária Leiteira, cuja cadeia produtiva é outro importante segmento do setor 
agropecuário local, tem expressiva importância socioeconômica para os pequenos agricultores. Existem no 
DF cerca de 1.600 produtores de leite e 50% possuem atividade comercial. No setor agroindustrial existem 
15 estabelecimentos em funcionamento, sendo 1 cooperativa, 6 laticínios e 8 pequenas agroindústrias que 
beneficiam leite de vaca, búfala, cabra e ovelha. 

O Programa Brasília Leite Sustentável, o qual estabelece uma assistência técnica regular a um 
número limitado de pequenas propriedades, com foco na gestão eficiente e profissional da atividade leiteira, 
visa o fortalecimento das linhas de leite. Este programa conta com a parceria da Cooperativa de São 
Sebastião, do Sindicato dos Criadores de Bovinos, Bubalinos e Equídeos do DF, SENAR-DF e a FAPE-DF. 
São 30 propriedades assistidas.  

Foram desenvolvidas várias ações agregadas ao Programa, dentre elas o dia de campo do 
Programa Brasília Leite Sustentável para divulgação da tecnologia de pastejo rotacionado, visando melhorar 
a alimentação dos animais, atingindo um público de 80 produtores de leite do DF e 30 técnicos. A tecnologia 
é preconizada para pequenas propriedades na região e existem 87 projetos implantados com capim 
Mombaça e 20 com Braquiarão. 

Outra ação foi a parceria com a SEAGRI, que disponibilizou patrulhas mecanizadas para 
associações, definidas através de chamadas públicas específicas, o que permitiu o acesso de pequenos 
produtores a máquinas e equipamentos a fim de otimizar a produção de alimentação volumosa para o 
rebanho. A COPAS (Cooperativa Agropecuária de São Sebastião) foi contemplada com a patrulha para 
atender 35 agricultores familiares do DF, os quais produziram 2.100 toneladas de silagem de milho para 
suplementação do rebanho no período seco do ano, além formação de 10 ha de canavial e reforma de 50 
ha de pastagem.  

Quanto ao melhoramento genético do rebanho, a empresa incentivou a implantação de 
“Condomínio de Reprodução”, que visa à melhoria do rebanho através do cruzamento alternado simples 
entre animais da raça holandesa e Gir. 

Na área de Defesa Sanitária Animal, foram realizadas duas campanhas de divulgação das 
vacinas obrigatórias, em maio e novembro, e foram vacinadas 1.867 bezerras contra brucelose. O trabalho 
de educação sanitária é feito regularmente nas visitas realizadas ao longo do ano. As ações em defesa 
sanitária animal visam à erradicação da brucelose, tuberculose e raiva, de acordo com os programas do 
Ministério da Agricultura. 

Destaca-se, na AGROBRASÍLIA 2013, a realização do stand do leite, o qual apresentou 
tecnologias já consagradas e novas tecnologias, como o plantio de mudas de tifton em bandeja e o plantio 
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de aveia no período de inverno. Todas estas possíveis de serem implementadas em pequenas 
propriedades de base familiar, foco da ação. 

A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados do DF (CLS/DF), criada em 2007, 
vem colaborando com a organização do setor e, no último ano, a EMATER-DF participou ativamente dos 
trabalhos do órgão, que possui o objetivo de orientar e discutir políticas, estratégias e diretrizes para o setor. 
Este ano a CSL/DF trabalhou em questões ligadas ao mercado comprador de leite in natura, ampliação da 
representação dos produtores no órgão, apoio nas organizações dos produtores familiares e projetos para 
sustentabilidade da cadeia produtiva local, além do apoio a eventos do setor. 

A produção de leite do DF em 2013 foi de 32.000.000 de litros, com rebanho total de 26.727 
cabeças. Foram assistidos pela EMATER-DF 1.370 pecuaristas. No Projeto Vaqueiro Competente, 19 
pessoas foram capacitadas em 2 cursos realizados no Centro de Treinamento da EMATER-DF. 

As ações voltadas para a atividade aquícola Piscicultura foram executadas em acordo com as 
metas do convênio entre a EMATER-DF e Ministério da Pesca e Aquicultura. Neste período, 576 
atendimentos de assistência técnica foram feitos a 252 produtores. Foram realizados 4 cursos de 
fundamentos da piscicultura, que atendeu 127 beneficiários; e 1 curso de boas práticas de manipulação de 
pescado, atendendo 17 beneficiários. Realizou-se durante o EVAF-AGROBRASÍLIA 2013, o Encontro de 
Aquicultores Familiares e Pescadores Artesanais do Território Das Águas Emendadas, em que participaram 
113 beneficiários. Organizaram-se 3 reuniões de associativismo e cooperativismo, com a presença de 51 
produtores. Realizaram-se 58 atendimentos à associação Haja Peixe para acompanhamento de 
responsabilidade técnica e suporte à gestão do Mercado do Peixe de Brasília, localizado na CEASA-DF. 

Todo este esforço resultou em expansão do parque aquícola do DF, não só em quantidade, 
mas principalmente em tecnificação. Assim, foi ultrapassada a marca dos 1.000.000 de peixes cultivados, 
somente com produtores controlados pela Haja Peixe. O Mercado do Peixe de Brasília comercializou cerca 
de 31,5 toneladas de pescado produzido no DF, neste período de 2013. 

Por fim, foram capacitadas em desenvolvimento da produção agrícola 1.284 pessoas e em 
desenvolvimento da produção animal 767 pessoas. 

 
Promoção da Inclusão Social e Produtiva da Populaçã o Rural :  
 

As ações realizadas são baseadas no conceito de desenvolvimento, uma necessidade ampla 
com a ação do Estado e a participação da comunidade, observando 3 pilares da coesão social: 
oportunidades de acesso às necessidades básicas, para melhor qualidade de vida, como educação, 
emprego, segurança e geração de renda; habilidades, como o conhecimento do ser humano, suas 
competências e condições para realizar; e proteção, como ações sociais para assegurar ou manter 
condições necessárias para o bem-estar do ser humano. Nessa perspectiva, a Empresa priorizou alguns 
subtemas para serem trabalhados com as famílias de agricultores familiares. 

Nas Atividades Rurais Não Agrícolas, as ações desenvolvidas são nas áreas de agroindústria, 
artesanato e turismo rural. Na área de agroindústria, tem sido feito regularmente o apoio para garantir a 
produção de um alimento seguro e de qualidade, com assistência técnica para implantação das Boas 
Práticas de Fabricação e treinamento da mão de obra do setor.  

Seguem os resultados das ações, visando garantir expansão com objetivo de gerar renda aos 
beneficiários:  

• 10 cursos realizados ao longo do ano, capacitando 160 pessoas em processamento dos 
derivados de leite;  

• Capacitação sem repetição de 129 pessoas em BPF e qualificação e gestão para 
agroindústria;  

• Realização de 5 cursos de processamento com matéria prima de origem animal e vegetal, 
capacitando 76 pessoas pelo centro de treinamento;  

• Realização de 115 atendimentos, 15 projetos de agroindústria e elaboração de 137 
rótulos; 

• 8 agroindústrias registradas;  
• 49 códigos de barras emitidos para 7 agroindústrias como apoio à comercialização;  
• Elaboração de 1 manual de boas práticas de fabricação;  
• Desenvolvimento de um novo tipo de queijo ‘meia cura’ - o queijo candango, lançado por 

meio de um concurso com a participação de 2 laticínios de leite de cabra e 6 de leite de vaca;  
• 6 agroindústrias registradas na DIPOVA pela lei de processamento artesanal e 2 mini 

agroindústrias registradas na DIPOVA;  
• Apoio a 26 pessoas na comercialização em feiras e eventos, obtendo o valor de R$ 

66.298,00. 
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Na área de artesanato, continuaram as atividades de melhoria de produtos com fibra de 
bananeira e desenvolvimento de novos modelos de cachepots, integrando com os produtos de floricultura. 
Esta ação foi desenvolvida com 6 grupos de artesãos das áreas de atuação Rio Preto, Planaltina, 
Tabatinga, Paranoá, Alexandre Gusmão e Gama. Este trabalho tem como destaque a participação das 
mulheres rurais como artesãs e como representantes na comercialização dos produtos, desenvolvendo 
nestas mulheres o espírito empreendedor e a inclusão sócia produtiva por meio do artesanato derivado de 
um recurso natural existente nas propriedades rurais. Na região de Taquara, as mulheres rurais se 
motivaram para produção e comercialização de novos produtos com tecidos e bordados tradicionais da 
cultura brasileira. Foi dada continuidade ao projeto de inclusão sócio produtiva, com a capacitação de 
mulheres rurais para o desenvolvimento de um novo produto, a fabricação de sacolas recicláveis de sacos 
de farinha de trigo, nas regiões de Paranoá, Sobradinho, Brazlândia, Alexandre Gusmão e Brasília. Com o 
curso de Qualificação e Gestão do Artesanato e o curso de Formação de Preços, 182 pessoas foram 
capacitadas. E apoiou-se 33 pessoas com a comercialização em feiras e eventos, obtendo o valor de R$ 
26.997,00. 

Na área do turismo, foi dada continuidade ao incentivo para a inserção da agricultura familiar 
no contexto do turismo rural. A abertura de um ponto de comercialização na Torre Digital, novo ponto 
turístico de Brasília, proporcionou a divulgação e comercialização dos produtos associados produzidos por 
agricultores e agricultoras do Distrito Federal, como o artesanato, alimentos processados típicos de várias 
regiões e produtos da floricultura, produtos estes com valor agregado na matéria prima produzida pelos 
agricultores. No período de janeiro a setembro 2013 foi comercializado um valor de R$ 114.000,00, com 31 
participantes destes 3 setores.  

No subtema Atividades Não Agrícolas, foram capacitadas 1.302 pessoas. 
Em Saúde e Segurança Alimentar/ Qualidade dos Alimentos, buscou-se promover o projeto 

qualidade do alimento, atividades de saneamento rural, educação alimentar e melhoria das condições de 
saúde do agricultor e trabalhador rural. No projeto Qualidade dos Alimentos, de uma forma geral, foram 
realizadas: capacitações pelas unidades locais; acompanhamento das visitas realizadas pela Vigilância 
Sanitária (VISA-DF) às propriedades fiscalizadas e orientadas, indicando como melhorar os aspectos 
sanitários das propriedades; 118 análises de águas e de alimentos; cursos de manipulação de hortaliças 
para comercialização, de BPA - Boas Práticas Agrícolas para folhosas, raízes e frutos e de aplicador de 
agrotóxico visando à qualidade dos alimentos e a saúde do trabalhador, atendendo a 140 agricultores e 
trabalhadores rurais, além de concursos de BPA nas localidades do Pipiripau, Brazlândia, Alexandre 
Gusmão e Vargem Bonita. As ações visando à qualidade sanitária dos alimentos abrangeram os produtores 
que participaram, em especial, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).  

Com relação às atividades de educação alimentar, no Distrito Federal existe um número 
significativo de hortaliças que são produzidas para a comercialização, no entanto, muitos agricultores e suas 
famílias não consomem estes produtos. Este é um dos fatores que faz a Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN) ser um dos projetos mais trabalhados nas unidades locais e de grande importância no atendimento 
às famílias rurais. No projeto de SAN uma das principais atividades é a educação alimentar e nutricional, em 
que é incentivada a alimentação saudável, o consumo de hortaliças e frutas, o aproveitamento integral de 
alimentos e a utilização dos frutos nativos do cerrado. O Centro de Treinamento realizou 9 cursos com 353 
participantes. 

As atividades relacionadas à Saúde do Trabalhador tiveram ações educativas e preventivas de 
zoonoses com a campanha de vacinação antirrábica, 264 exames de colinesterase em 6 regiões de 
atuação da EMATER-DF, e Dias Especiais em Saúde do Trabalhador, com palestras, em que participaram  
trabalhadores e produtores rurais. Estes trabalhos são realizados com a parceria da Secretaria de Saúde, 
por meio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, Centro de Informação e 
Assistência Toxicológica – CIAT, Diretoria de Atenção Primária Saúde e Estratégica da Saúde da Família – 
DIAPS, Diretoria de Saúde do Trabalhador – DISAT e Laboratório Central – LACEN e Diretoria de Vigilância 
Ambiental – DIVAL.  

No subtema Saúde e Segurança Alimentar, foram capacitadas 1.628 pessoas. 
Em Educação, Lazer e Cultura, foi dado apoio em atividades realizadas pelas comunidades, 

tais como: o Dia Especial para Crianças, a Festa da Pamonha, a Semana do Pimentão, FESTFLOR, Feira 
Saberes, Cores e Sabores, AGROBRASÍLIA, Festa do Morango e a Semana do Produtor Rural de 
Tabatinga, Semana do Maracujá do Pipiripau, EXPLOPAN, Exposição de Produtores de São Sebastião, 
dentre outras, realizadas pelas diversas Associações de Produtores. Nesse subtema, foram capacitadas 
1.377 pessoas. 

Em Cidadania e Benefícios Sociais, foram realizados atendimentos com orientações para o 
agricultor familiar segurado especial do INSS, focando mais a questão aposentadoria e salário maternidade. 
Foram mobilizadas, no período de março a maio, as famílias da área rural para acessarem o CAD Único de 
Políticas Sociais. A este movimento chamou-se “Busca Ativa” em cooperação com a SEDEST para o DF 



Relatório Anual de Atividades – EMATER – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
395 

 

Sem Miséria. Foram realizados 550 diagnósticos e elaborados 488 projetos com as famílias em situação de 
pobreza extrema, para o acordo de cooperação técnica com Ministério do Desenvolvimento Agrário e 
Ministério do Desenvolvimento Social, Programa Brasil Sem Miséria. Por fim, foram capacitadas 1.211 
pessoas nesse subtema. 

 
Desenvolvimento da Organização e Gestão Social, com o objetivo de promover os 

processos de empoderamento das comunidades rurais e o engajamento dos beneficiários da ATER; a fim 
de facilitar a emancipação político-social e o acesso às políticas públicas, torna-se necessário o 
desenvolvimento de ações metodológicas vinculadas aos diagnósticos multidimensionais das comunidades. 
Para apoiar esta ação, os técnicos da EMATER-DF desenvolveram o Índice de Desenvolvimento 
Comunitário Rural (IDCR), que faz um levantamento de diversos temas e assuntos e que é concretizado em 
um relatório e serve de base para a construção coletiva do Plano de Ação Interinstitucional – PAI, 
instrumento que sintetiza as ações que levem soluções às questões levantadas pela comunidade. 

Com a edição do Decreto nº 33.406, de 12 de dezembro de 2011, o qual alterou o Decreto 
28.860, de 13 de março de 2008, que dispõe sobre a composição, estruturação, competência e 
funcionamento do Conselho Distrital de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS-DF), proporcionou-se 
uma nova dinâmica nas ações dos Conselhos Rurais, com a discussão e encaminhamento de temas 
importantes para o desenvolvimento do espaço rural do Distrito Federal, além de potencializar o papel de 
controle social das organizações sociais rurais presentes no Conselho Distrital e nos Conselhos Regionais. 
Ao longo dos anos os conselhos valorizaram ainda mais a participação, a cooperação, a organização, a 
gestão e o envolvimento da comunidade rural no processo participativo de construção de propostas e 
alternativas de desenvolvimento sustentável para a área rural do Distrito Federal. 

Em uma ação que procurou envolver o conjunto das organizações sociais rurais e poder 
público local e do Governo Federal, o Distrito Federal realizou a 2ª Conferência Distrital de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidária, afirmando mais uma vez a necessidade de garantir condições adequadas 
para a produção sustentável, acesso às políticas públicas, além de evidenciar a preocupação com a de 
qualidade de vida no espaço rural. 

Ao longo do ano de 2013, foram disponibilizados 4,5 milhões de reais para projetos do FDR - 
Fundo de Desenvolvimento Rural, os quais atenderão as demandas de 35 associações e cooperativas, com 
projetos coletivos de agroindústrias, aquisição de máquinas, caminhões, tratores, implementos, dentre 
outros. O FDR, institucionalizado pela Lei nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013, tem por finalidade financiar 
despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, inovou ao implementar o FDR SOCIAL, 
modalidade que permitiu o financiamento, não reembolsável, de estudos, elaboração de projetos, aquisição 
de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários, implantação de projetos de infraestrutura social, 
produtiva, ambiental, de transportes, de lazer e hídrica comunitários na zona rural do Distrito Federal.  

Outro grande avanço das organizações sociais foi à consolidação dos chamamentos públicos, 
seja para as entregas de equipamentos, caminhões ou compras institucionais, de forma que não mais se 
evidencia o clientelismo. Agora quem estiver regular perante as instituições públicas participa em iguais 
condições, sem favorecimentos.  

Na organização produtiva, como resultado positivo, além da criação da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva do Leite e Derivados do DF e a Câmara Setorial de Hortaliças que tratam dos assuntos 
ligados aos respectivos setores em todos os elos da cadeia produtiva, foram criadas as Câmaras Setoriais 
de Suínos, Aves, Flores Grãos e Oleaginosas. 

Ainda em organização produtiva, além da Cootaquara, da COPAS, da ASPRAF e da ASPAG, 
outras 15 organizações vem sendo dinamizadas para possibilitar a comercialização aos programas de 
compras institucionais, a certificação da produção orgânica ou mesmo a redução de custos e a agregação 
de valor. 

Para os produtores de leite, o objetivo é auxiliar os grupos informais na comercialização 
conjunta da produção, por meio dos tanques comunitários e compras de insumos coletivos, assistindo a 
Cooperativa de São Sebastião (Copas), e a recém-criada Cooperativa Mista do Vale do Curralinho 
(Coomvale), na região de Brazlândia. 

Como resultado das ações ofertadas com o objetivo de organizar os setores produtivos de 
artesanato, flores e plantas ornamentais, participaram produtores com estandes na FESTFLOR Brasil 2013, 
o que proporcionou mais visibilidade para os seus produtos. Além disso, possibilitou uma venda direta de 
seus produtos e serviços da ordem de R$ 320.000,00. A Cooperativa dos Produtores de Flores e Plantas 
Ornamentais do DF – MULTIFLOR, cooperativa de produtores familiares (DAP jurídica pelo MDA), vendeu 
R$ 40.000,00 nos 4 dias do evento. Estavam presentes 90 produtores de flores, plantas ornamentais, 
forrações, palmeiras, artesanato de fibras de bananeiras e outros recursos naturais no Salão dos 
Produtores de Flores e Plantas Ornamentais do DF. O mais importante foi a interação proporcionada entre 
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os produtores e os outros elos da cadeia produtiva, como os decoradores, paisagistas, lojistas, empresas de 
cerimonial, buffets, musica, doces, etc. Esta união promove negócios no futuro, parcerias no fornecimento 
de flores e de plantas ornamentais para eventos, além de promover troca de informações sobre tecnologias, 
mercado e oportunidades para o futuro. 

Em um grande esforço de atuação conjunta, EMATER-DF e SEAGRI atuam junto as 
Associações para apoiar na regularização de forma que estas possam acessar as políticas públicas, em 
especial as compras governamentais, PAA, PAPA e PNAE e os projetos de apoio e fomento agropecuário 
(patrulha mecanizada da SEAGRI). 

Atenta às políticas inclusivas de Gênero, a EMATER-DF realizou o Encontro Distrital de 
Mulheres Rurais do Distrito Federal, capacitando 499 mulheres, com abordagem voltada para o papel atual 
da mulher na sociedade, em especial a “Mulher Rural”. O público total capacitado nessa ação foi de 3.202 
pessoas. 

 
Desenvolvimento da Gestão Ambiental  

 
Nesta ação, a EMATER-DF desenvolveu vários trabalhos de destaque, como a revitalização da 

orla do Rio Descoberto, iniciado em 2009. No âmbito do planejamento das ações, em 2013, os trabalhos 
ocorreram focando as atividades no âmbito executivo, dando continuidade aos trabalhos iniciados em 2010. 
Serão plantadas 40.000 mudas de espécies nativas no período chuvoso de 2013/2014. Este plantio de 
mudas é fruto de compensações ambientais da CAESB, além de mudas produzidas pela SEAGRI utilizadas 
para reflorestamento do Distrito Federal. Foram desenvolvidas ações focando a educação ambiental, com 
destaque para a semana da água e diversas ações voltadas ao fortalecimento da organização dos 
produtores rurais como medida de fortalecimento do projeto. Existem diversos órgãos distritais e federais 
apoiando o projeto, que tem contado também com forte engajamento da Associação dos Produtores e 
Protetores do Descoberto. As ações visando a incorporação ao programa produtor de água foram iniciadas 
e apresentam grandes perspectivas para 2014.  

Outra ação importante é quanto ao licenciamento ambiental de empreendimentos familiares e 
agroindústrias, visando à regularização destas atividades. Foram efetuados diversos treinamentos voltados 
ao correto manuseio de agrotóxicos, visando maior segurança alimentar e do trabalhador rural. Com as 
Campanhas de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos, houveram significativos resultados em 
redução do impacto ambiental destes produtos, tendo sido realizadas 15 campanhas no DF. 

 Dentro da perspectiva da gestão de resíduos sólidos é importante destacar a atuação junto à 
utilização do COL- Composto Orgânico de Lixo, que beneficiou centenas de produtores rurais com 
substanciais ganhos para a sociedade urbana. Foram atendidos 605 produtores em uma área de 811,23 
hectares, perfazendo um total de 22.738,8 toneladas de composto.  

Quanto à qualidade dos alimentos, uma comissão multidisciplinar vem cuidando da 
intensificação e organização dos trabalhos da EMATER-DF, em parceria com a Secretaria de Agricultura e 
de Desenvolvimento Rural, visando reduzir o uso de agrotóxicos na produção agrícola por meio da 
introdução de princípios e práticas agroecológicas de produção e da fiscalização e adequação do uso de 
agroquímicos. 

Diversas ações foram desenvolvidas na bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, escolhida para 
ser beneficiária do Programa Produtor de Água, que é coordenado em nível nacional pela Agência Nacional 
de Águas – ANA em parceria com diversos órgãos distritais e federais, devido a sua importância para 
produção agropecuária e abastecimento humano. Neste ano, foram identificados os locais para plantio de 
72.000 mudas de espécies nativas, visando à recuperação de nascentes e matas ciliares, a partir de 
novembro de 2013. Destaca-se que o projeto técnico para conservação de solos foi concluído e aceito pela 
ANA. As negociações para o pagamento por serviços ambientais aos produtores que aderirem ao programa 
já se encontram praticamente concluídas. Cabe destacar que já estão empenhados R$ 1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais) em convênio da ANA com a SEAGRI para execução de práticas conservação 
de solo, que serão iniciadas na bacia do Córrego Taquara, de um total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 
reais) já disponíveis ao Programa, incluindo o PSA - Pagamento Por Serviços Ambientais.  

O Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS-DF) trata-se de um programa 
voltado a diversas ações visando a sustentabilidade do setor rural do DF. Os recursos são da ordem de U$ 
146.000.000,00 (cento e quarenta e seis milhões de dólares americanos) que contemplarão, 
aproximadamente, 175 micro bacias hidrográficas do Distrito Federal. Coordenado pela SEAGRI e a 
EMATER-DF, o programa visa à melhoria de infraestrutura, conservação ambiental e desenvolvimento 
econômico. No segundo semestre de 2013, a proposta foi apresentada pelo Secretário de Agricultura do 
GDF ao Ministério do Planejamento e os ajustes/revisões estão sendo efetuados. 
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Desenvolveram-se ações significativas na área de licenciamento ambiental visando à 
regularização de assentamentos rurais no DF e entorno, totalizando 17 empreendimentos atendidos. Tais 
ações permitiram que estes assentamentos pudessem ter acesso a várias políticas públicas como crédito 
rural, dentre outros. É importante destacar que o Programa apoiou diretamente a elaboração de Planos de 
Utilização das propriedades rurais do DF, com vistas à regularização destas.  

A EMATER-DF envidou muitos esforços visando à simplificação dos procedimentos de 
licenciamento ambiental, visando dar maior celeridade ao financiamento da produção agropecuária face à 
exigência dos órgãos ambientais junto aos agentes financeiros da necessidade do licenciamento para fins 
de financiamento. Em 26 de dezembro de 2011, foi assinada a portaria conjunta número 05 da SEAGRI e 
da SEMARH. Neste sentido, foi criada a DCAA - Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária, 
que possibilitou o acesso ao crédito rural para centenas de produtores rurais, sendo 159 elaborados pela 
EMATER-DF em atividades passíveis de dispensa do licenciamento ambiental.  

Destaca-se a atuação marcante no ZEE - Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito 
Federal, o qual fornecerá importantes subsídios para o planejamento do desenvolvimento do DF com 
sustentabilidade. É importante destacar também a participação em diversas comissões, conselhos e 
comitês ambientais, que têm fundamental importância para o desenvolvimento rural equilibrado do DF. 

 O Programa ABC - Agricultura de Baixo Carbono, compromisso assumido pelo Brasil na COP-
15, coordenado pelo Ministério de Agricultura - MAPA, teve a participação direta da área de Gestão 
Ambiental da EMATER-DF, e o ano de 2013 foi dedicado à estruturação do mesmo. Este programa visa à 
redução dos gases causadores do efeito estufa por meio de práticas de manejo e conservação dos solos, 
oferecendo aos produtores rurais que participarem condições diferenciadas para o financiamento da 
atividade rural, dentre outros benefícios. As áreas contempladas para atuação serão o sistema de plantio 
direto, a integração lavoura pecuária e florestas – ILPF e a recuperação de pastagens. 

 Em 2013, foram efetuadas diversas ações visando à recuperação do Canal Santos Dumont, 
na bacia do Ribeirão Pipiripau, que atualmente apresenta elevadas perdas de água, afetando a produção 
agropecuária e o abastecimento das cidades de Planaltina e Sobradinho. Houve a elaboração do projeto 
básico e em breve será feito o procedimento de elaboração do projeto executivo, com alta perspectiva de 
execução das obras em 2014.  

Foram capacitadas em práticas preservacionistas 642 pessoas e assistidas 3.101 agricultores 
com 7.395 atendimentos em gestão ambiental. 

 
Implementação de Políticas Públicas de Compras Inst itucionais 

 
Nesta área, o trabalho é diretamente com três Programas Governamentais referentes à compra 

direta de produtos oriundos da agricultura familiar.  
O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, coordenado pela Secretaria de Estado de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural/EMATER-DF, visando à segurança alimentar de grupos de risco 
através de instituições assistenciais beneficiárias, alcançou 100% da meta de acordo com o recurso 
disponibilizado, em que se atingiu a meta de 889 agricultores familiares atendidos, cerca de 1.500 toneladas 
de alimentos in natura comercializadas e produtos processados, tais como doces, pão, frango resfriado e 
peixe. Foi atingido um volume de 6 toneladas, pelo convênio entre a Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural e o Ministério de Desenvolvimento Social em 2012, atendendo 285 entidades sócio 
assistenciais com 30 mil pessoas beneficiadas, e valor empenhado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais). No ano de 2013, foram contemplados 437 agricultores familiares com um recurso financeiro de R$ 
1.914.919,17 na compra de frutas, hortaliças, frango caipira e panificados, distribuídos na rede 
socioassistencial do DF para aproximadamente 40 mil pessoas. Também foram contratados 656 
agricultores familiares pelo Termo de Adesão 2013 firmado entre o Governo do Distrito Federal e o 
Ministério do Desenvolvimento Social para operar compras para a rede socioassistencial a partir de janeiro 
de 2014, com um valor financeiro de R$ 2,1 milhões. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, coordenado pela Secretaria de Estado 
de Educação, visando atender a merenda escolar nas escolas públicas, atendeu 180 mil alunos em 340 
escolas da rede de ensino do Distrito Federal, com valor empenhado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), ambos do Governo Federal. Este programa, no Distrito Federal, ainda enfrenta 
dificuldades operacionais, mas no ano de 2013 foram adquiridos produtos lácteos e temperos de 58 
agricultores locais, com valor financeiro de R$ 1.130.000,00. 

No Programa de Aquisição da Produção da Agricultura Familiar do Distrito Federal (PAPA-DF), 
do Governo do Distrital Federal, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural/EMATER-DF, as primeiras atividades foram realizadas atendendo a 110 agricultores familiares, com 
valor empenhado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Este potente programa de compras do 
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Distrito Federal vem contribuindo muito para o desenvolvimento regional. No ano de 2013, foram 514 
agricultores beneficiados com valor financeiro de R$ 27.062.423,86. No PAPA-DF cada agricultor familiar, 
por meio de suas organizações sociais, pode vender para o Estado até R$ 120.000,00 por ano. O Órgão 
comprador define a demanda, a EMATER-DF faz a cotação prévia de preço, a SEAGRI elabora edital de 
chamada pública, especificando os itens, as prioridades de contratação, prazos e locais de entrega. A 
chamada pública deve ser divulgada em locais de fácil acesso a organizações da agricultura familiar; as 
organizações da agricultura familiar devem elaborar as propostas de venda de acordo com a chamada 
pública; a Central de Compras Institucionais CCI-SEAGRI habilita as propostas que estão de acordo com as 
exigências; o órgão comprador promove a assinatura do contrato com cronograma de entrega de produtos; 
início da entrega e pagamento aos agricultores.  

O apoio à comercialização nos programas prioritários possibilita a compra direta da agricultura 
familiar para distribuição à população submetida a risco alimentar, tendo as hortaliças os produtos com 
maior volume comercializado e uma demanda crescente para os produtos lácteos. Nesse apoio, foram 
capacitadas 1.103 pessoas, incluídas nos programas de compras institucionais.  

 
Gráficos com as realizações do Programa 
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Atividades de grande porte 
Atividade  – Métodos Coletivos  Tipo de Público  Números participantes  

Dia de Campo de Leite Sustentável em 
Tabatinga 

Produtores rurais 70 
Jovens Rurais 50 

Ação Comunitária de Taquara Moradores rurais 1.069 
AGROBRASÍLIA – EVAF 2013 Produtores rurais 4.038 
Dia de Campo de Agroecologia Produtores rurais 103 
Dia Especial Brasília Produzindo e 
Preservando Produtores rurais 535 
5º Encontro dos Produtores de Maracujá  Produtores rurais 370 
Encontro de Mulheres Mulheres Rurais 499 
7ªExposição Agropecuária de Ponte Alta Produtores rurais 498 

Outros 2.000 
Semana do Pimentão  Produtores rurais 435 
Semana Tecnológica do Rio Preto Produtores rurais 148 
Exposição Agropecuária de São Sebastião Produtores rurais 120 
Festa do Morango de Brazlândia Produtores rurais 305 
Festival de Flores e Plantas do Brasil Produtores rurais 222 

Jovens Rurais / Estudantes / Outros 35.000 
Total  Geral  45.462 

 
Fotos das realizações do Programa 
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2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  200.000 141.120 140.620 140.620 
0020 - Modernização de Sistema de Informação –EMATER - Distrito 
Federal 200.000 141.120 140.620 140.620 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  200.000 0 0 0 
2422 - Concessão  de Bolsa estágio  422.080 398.578 345.016 345.016 
9633 - Concessão de Bolsa estágio- EMATER- Plano Piloto 422.080 398.578 345.016 345.016 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 290.000 174.221 159.538 157.869 
2607 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-EMATER- Distrito 
Federal 290.000 174.221 159.538 157.869 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  100.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  30.000 30.000 20.659 20.659 
0016 - Capacitação de Servidores- EMATER - Plano Piloto 30.000 30.000 20.659 20.659 
8502 - Administração de Pessoal  52.591.097 58.817.577 58.801.429 58.801.429 
0006 - Administração de Pessoal- EMATER - Plano Piloto 52.591.097 58.817.577 58.801.429 58.801.429 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  2.513.796 2.548.107 2.548.105 2.548.105 
6986 - Concessão de Benefícios a Servidores -EMATER- Plano Piloto 2.513.796 2.548.107 2.548.105 2.548.105 
8505 - Publicidade e Propaganda  0 40.000 40.000 39.345 
8720 - Publicidade e Propaganda – Institucional -EMATER - Distrito 
Federal 0 40.000 40.000 39.345 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  3.506.400 2.950.413 2.840.906 2.701.373 
0093 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- EMATER- 
Plano Piloto 3.506.400 2.950.413 2.840.906 2.701.373 

Total do Programa  59.853.373 65.100.016 64.896.274 64.754.417 
 
  

Compras Institucionais - PAA - PAPA - PNAE 

Espaço de valorização da Agricultura Familiar no 
AGROBRASÍLIA - EVAF 
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Modernização de Sistema de Informação 
 

Foi efetuada a mudança do sistema de telefonia da empresa do antigo modelo analógico para 
um digital PABX IP, baseado na tecnologia VOIP (Voz sobre Internet Protocol). Com esta mudança, espera-
se reduzir os gastos de telefonia entre as unidades da empresa e melhorar a qualidade dos serviços de 
telefonia disponíveis aos empregados, pois este novo sistema permite fazer conferências, gravação da 
ligação, gestão do cadastro de contados de forma eletrônica, entre outros benefícios oferecidos por esta 
tecnologia. A empresa investiu na manutenção do suporte técnico do software público GPWeb, responsável 
pela Gestão Estratégica e pela Gestão de Projetos da empresa. Este software permite acompanhar as 
ações estratégicas, definindo diversos indicadores com as suas respectivas metas para aprimorar a alta 
gestão. Esta ferramenta também possibilita à empresa gerir suas iniciativas e projetos do Planejamento 
Estratégico, mantendo um cronograma de atividades e registrando o que já foi realizado e o que precisa ser 
realizado, além de possibilitar a implementação do ciclo PDCA nas ações praticadas pela empresa. 
 
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI 
 

Dentre os contratos, pode-se destacar a renovação e manutenção dos computadores 
servidores da empresa (da empresa Sun/Microsystems e Dell), que mantém em funcionamento os principais 
serviços oferecidos aos usuários como, por exemplo: o e-mail institucional, os bancos de dados, os 
repositório de arquivos entre outros. A empresa manteve o contrato de prestação de serviços de impressão 
de documentos com a empresa CopySystem, que viabiliza a disponibilização das impressoras nos 
escritórios, bem como o suprimento necessário ao seu funcionamento, como papel e toner de impressão. A 
empresa também manteve o contrato com a empresa Link Data para o fornecimento do software de gestão 
patrimonial da empresa. Este software mantém as informações do patrimônio atual e é utilizado para 
fornecer dados patrimoniais da EMATER-DF ao GDF. Outro software necessário à empresa é o que se 
refere à gestão do SPED, um software contábil necessário para a prestação de contas junto à Receita 
Federal. 

A área de tecnologia da informação - TI atuou, com auxílio da Secretaria de Planejamento do 
DF - SEPLAN-DF, no suporte e manutenção da infraestrutura dos componentes da rede de comunicação de 
dados da Empresa, infraestrutura essa chamada Rede Verde. Pelo acompanhamento pela sala de situação 
e do sistema Nagios, pôde-se monitorar e auxiliar os técnicos responsáveis nos procedimentos necessários 
à manutenção da disponibilidade dos serviços da Rede Verde. Também foi monitorada a utilização da 
banda larga visando a melhoria e otimização da qualidade e, por consequência, aumento da velocidade de 
transmissão de dados. A atividade mais importante, realizada em conjunto com a SEPLAN, na manutenção 
da Rede Verde, foi o aumento da velocidade de banda de Internet de 2MBps para 20MBps. 

A Empresa atuou na manutenção do SisATER, sistema finalístico que registra os atendimentos 
realizados pela empresa, fazendo a coleta dos bancos de dados dos escritórios locais, centralizando-os e 
disponibilizando-os no servidor do escritório central. Foi feita uma campanha para a utilização do e-mail 
institucional pelos empregados da empresa (domínio emater.df.gov.br) que, devido aos recursos oferecidos 
por outros e-mails gratuitos, principalmente no quesito capacidade de armazenamento, tem sua utilização 
rejeitada; foi efetuada a instalação, configuração para uso local e também ensinamos a utilização do e-mail 
via internet.  

Diagnosticados os problemas da rede elétrica dos escritórios locais que, devido a 
instabilidades, queimam equipamentos de TI constantemente. Também foram realizadas ações de 
manutenção e controle dos backups dos arquivos localizados no servidor central, ajustes nos serviços 
DHCP (distribuição de IP dinâmico) e no serviço de AD (configuração das contas de usuário da rede). 
Também foram apoiados aos eventos da empresa.  

Com o apoio do SEBRAE, foi desenvolvido um software para o controle de identificação e do 
transporte de produtores rurais, fazendo a catalogação dos técnicos responsáveis e do quantitativo de 
passageiros proveniente dos diversos locais do DF e entorno para o acesso as atividades realizadas. Os 
técnicos da empresa no projeto Brasil Sem Miséria foram apoiados com suporte técnico e treinamento na 
ferramenta utilizada para a gestão deste programa. A Empresa também apoiou a utilização do sistema de 
vídeo conferência provido pela Embrapa, instalando, configurando e dando treinamento básico. Um Curso 
de Introdução a Informática foi ministrado para um grupo de produtoras rurais do acampamento Pequeno 
Willian. Foi colocada em operação a escolinha de informática na comunidade Fazenda Larga, consertando 
e configurando os computadores.  

A Empresa apoiou tecnicamente a mudança física da sala do escritório de Brasília, localizado 
nas dependências da CEASA-DF, para outro dentro do mesmo estabelecimento. A equipe de tecnologia foi 
treinada em gestão de contratos e convênios, métrica de software, regulamentação de TI e participou de 
palestra sobre o sistema operacional Windows 8. Houve migração de estrutura e atualização do site de 



Relatório Anual de Atividades – EMATER – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
402 

 

internet para seguir o padrão visual sugerido pelo GDF. Iniciou-se a configuração do servidor Extranet, cujo 
objetivo é o de receber/manter as páginas que hoje compõe a intranet e os sistemas corporativos que serão 
desenvolvidos. Futuramente o site intranet será desativado em detrimento do site extranet. Foram utilizados 
os serviços dos estagiários para apoio ao desenvolvimento de sistemas, como o sistema de controle 
estágio.  

As normas de TI vigentes foram revisadas para a melhoria da política de TI na empresa. Deu-
se início ao processo de revisão 2013 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI vigente em 
2013 e 2014. Foi construído um software que apoiará a GEDIN no cadastro e manutenção dos currículos 
dos funcionários, que inclusive serviu de apoio à avaliação curricular 2013 realizada com todos os 
funcionários da empresa. Foi desenvolvido também um sistema de apoio ao controle dos contratos de 
crédito emitidos pelos técnicos para os produtores rurais o SisCredito. E foi desenvolvido um sistema de 
apoio à marcação de férias dos empregados para a GEPES.  
 
Concessão de Bolsa Estágio 
 

Foram alocados e executados os recursos para concessão de bolsas estágio, pagamento de 
auxílio transporte e seguro de vida, para graduandos contemplados com o Programa de Estágio oferecido 
pela Empresa. Dessa forma, a EMATER-DF cumpre seu papel social como opção para diferentes áreas 
profissionais relacionadas às Ciências Agrárias. Além disso, essas ações aprimoram relações 
interinstitucionais entre o GDF e as 15 instituições conveniadas, sendo 13 de nível superior, Instituto 
Federal de Brasília (que oferece cursos de nível técnico e superior) e a Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal. Neste ano, foram oferecidas 50 vagas, ocupadas por 67 estudantes que cumpriram 
estágio em sistema de reposição de vagas, sendo 56 na área finalística, 3 nas assessorias e 8 na área 
meio. Os estágios de nível superior foram oferecidos nas áreas de Agronomia, Medicina Veterinária, 
Zootecnia, Administração, Direito, Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental e Florestal, Ciência da 
Computação e Análise de Sistema, Comunicação Social e Publicidade e Propaganda.  

 
Capacitação de Servidores  
 

É destinada aos empregados do quadro permanente e aos empregados não efetivos 
(requisitados ou comissionados). O Plano Anual de Capacitação – PAC é a principal ferramenta de 
planejamento dos treinamentos realizados pela EMATER-DF e está dividido em quatro eixos de formação: 
Programa de Capacitação Inicial; Programa de Capacitação e Atualização Profissional; Programa de 
Capacitação e Atualização em ATER; e Programa de Desenvolvimento Gerencial. Cada eixo está voltado 
para desenvolver o corpo funcional da EMATER-DF e contribuir para o alcance das metas previstas no 
Planejamento Estratégico 2012/2021.  

Neste ano, ocorreram 34 ações de capacitação que envolveram 194 empregados, com 
repetição, nas seguintes modalidades: cursos presenciais e a distância, congressos, seminários, feiras, 
visitas técnicas e excursões. Quanto às demandas de capacitações externas, com ônus para a EMATER-
DF, cada solicitação foi avaliada por meio de parecer técnico visando à destinação adequada dos recursos, 
visto que a intenção era contemplar o maior número de empregados e as reais necessidades de 
capacitação da Empresa. Alguns dos cursos externos realizados foram: Execução e Fiscalização dos 
contratos Administrativos de Acordo com o TCU e os Tribunais Superiores; Administração de Frota de 
Veículos: Planejamento, logística de manutenção e custos operacionais; 4º Congresso de Gestão Planejada 
- Governança, liderança, produtividade; Gestão por competências; Elaboração de Relatórios, Pareceres e 
Notas Técnicas; Mega Evento Nutrição 2013; Treinamento sobre produção de flores, folhagens tropicais e 
plantas ornamentais; Curso de gerenciamento de projetos utilizando a ferramenta GP-Web; dentre outros.  

No que tange à Pós-Graduação, no momento há 1 empregado liberado em período integral 
para cursar mestrado (conforme seleção interna realizada em 2010) e a norma de pós-graduação está em 
fase final de aprovação. Acrescenta-se ainda que 2 empregados usufruíram da licença capacitação para se 
dedicar aos estudos. 

 
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da EM ATER-DF 
 

Os recursos materiais como veículos, combustível, e a manutenção dos bens móveis e imóveis 
das 16 unidades descentralizadas e da unidade sede são custeados neste item. São realizadas despesas 
com materiais didáticos, contratação de refeição preparada, transporte para beneficiários, dentre outros 
itens de cunho geral que são diretamente utilizados na atividade fim, permitindo o funcionamento geral da 
instituição. 
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PROGRAMA TÉMATICO: 

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2239 - Bolsa do Menor Aprendiz  89.500 89.500 32.173 32.173 
2922 - Bolsa do Menor Aprendiz--Distrito Federal 89.500 89.500 32.173 32.173 

Total do Programa  89.500 89.500 32.173 32.173 
 

Bolsa do Menor Aprendiz 
 

É um programa técnico-profissional que prevê a execução de atividades teóricas e práticas, 
sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica, com especificação do 
público-alvo, dos conteúdos programáticos a serem ministrados, período de duração, carga horária e 
prática, mecanismos de acompanhamento, avaliação e certificação do aprendizado, observando os 
parâmetros estabelecidos na Portaria TEM nº 615, de 13 de dezembro de 2007.  

Aprendiz é o jovem com idade entre 14 e 22 anos, matriculado em curso de aprendizagem 
profissional e admitido por estabelecimentos de qualquer natureza que possuam empregados regidos pela 
CLT.  

Em 2013, foram oferecidas 7 vagas, sendo 3 (três) para atuação nos escritórios locais e 4 
(quatro) no escritório central, em todos os casos operando com atividades administrativas. Os candidatos a 
empregado aprendiz passaram por seleção interna a critério da empresa, onde foram selecionados filhos de 
produtores rurais concretizando o papel social de atuação da EMATER-DF. A instituição formadora 
legalmente qualificada escolhida foi o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. Os empregados 
aprendizes participam de um programa de aprendizagem continuado que é organizado pelo CIEE e ocorre 
uma vez por semana, durante a vigência do contrato, conciliando o desenvolvimento profissional do 
empregado aprendiz com orientação profissional na EMATER-DF.  

 

  

3. Informações complementares 
 

Parcerias para Desenvolvimento do Espaço Rural 
 

A EMATER-DF, em razão de sua presença assídua e marcante na área rural do Distrito 
Federal, realiza vários trabalhos em parceria com as organizações e liderança de produtores rurais, das 
administrações regionais e de outras instituições públicas e privadas. Entre os parceiros da EMATER-DF na 
realização e apoio as atividades comunitárias podem-se destacar: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério das 
Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, Ministério da Pesca e Aquicultura, 
Fundação de Desenvolvimento Rural, Instituto Federal de Brasília, EMBRAPA, UNB, SEBRAE, SENAR, 
SESC, SESI, SENAI, INSS, ECT, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, Secretaria de Estado de Esporte, Secretaria de Estado 
de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de 
Estado de Transportes, Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de 

Curso de Ambientação oferecido aos contratados em 2013 



Relatório Anual de Atividades – EMATER – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
404 

 

Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Cultura, 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Trabalho, 
Administrações Regionais, ADASA, CAESB, CEB, SLU, BRB, BB, Associação Nipo-Brasileira, Gerência de 
Zoonoses, DRT, Instituto de Saúde Mental, Fundação Nacional de Saúde, Rotary, Lions, DER, Delegacia da 
Mulher, Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural, Associações de Produtores, Sindicato Rural, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, SFA/MAPA, Câmara Legislativa do DF, CEF, DEFER, DMTU, 
Fundação Cultural, DIPOVA, FSS, Polícia Civil, SSP/DF (Instituto de Identificação), Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Fundação Banco do Brasil, ASBRAER, entre outros.  

A adesão aos princípios da sustentabilidade e a tese de que todas as funções da agricultura e 
de todas as dimensões do desenvolvimento local convergem para o território, para a preservação e 
valorização dos seus recursos e da pessoa humana, em especial os atores locais de desenvolvimento 
oriundos da agricultura familiar, levou a Empresa a participar do Colégio Territorial de Águas Emendadas 
(COTAE), que tem todas as suas ações coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

O Território Rural de Águas Emendadas é o único no País a reunir três Unidades da 
Federação, está localizado no Planalto Central Brasileiro, abrangendo todo o Distrito Federal, três 
municípios do noroeste do Estado de Minas Gerais (Buritis, Cabeceira Grande e Unaí), e sete municípios do 
nordeste do Estado de Goiás (Água Fria, Cabeceiras, Formosa, Mimosa, Padre Bernardo, Planaltina de 
Goiás e Vila Boa). É composto por 84 membros, sendo 42 da sociedade civil organizada e 42 de 
representantes dos três níveis de Governo do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Perfaz uma superfície 
de aproximadamente 37.721 km², com uma população estimada de 2.898.988 habitantes, em áreas de 
nascentes de três grandes regiões hidrográficas brasileiras: a do São Francisco, a do Tocantins e a do 
Paraná, origem do nome Águas Emendadas. Como membro titular, a EMATER-DF participou ativamente de 
todas as propostas de desenvolvimento sustentável do Território, destacadas no Plano Territorial de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Território da Cidadania de Águas Emendadas, que tem como 
principais eixos temáticos de desenvolvimento: apoio a ações de ATER aos agricultores familiares; acesso 
ao crédito como ferramenta de desenvolvimento; apoio a ações voltadas a capacitação de agricultores em 
atividades produtivas; apoio a ações de comercialização de produtos oriundos da agricultora familiar, 
inserindo-os no mercado institucional (PAA/PNAE); e garantia de posse da terra através da regularização 
fundiária. 

No contexto do Programa Nacional de Agricultura Familiar e de seus desdobramentos, 
conduzidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com os resultados obtidos no país por uma política 
inclusiva de extensão rural começaram a ser apontados como exemplo por diferentes organismos 
internacionais. 

O Brasil passou a ser modelo ao constituir uma política de diversificação de parcerias 
internacionais, aproximando-se dos países em desenvolvimento da região Latino-americana, do Sudeste 
Asiático e do Continente Africano. Inicialmente este interesse esteve ligado basicamente às questões 
tecnológicas voltadas para a agricultura familiar e confirmaram que a assistência técnica e extensão rural – 
ATER, pública e gratuita, era um importante instrumento para o desenvolvimento das políticas públicas 
brasileiras voltadas para o desenvolvimento rural. No Distrito Federal o trabalho eficiente e continuado de 
assistência técnica e extensão rural pública propiciou, pela EMATER-DF, consideráveis margens brutas de 
rentabilidade em pequenas áreas para agricultores familiares, despertando o interesse da comunidade 
internacional. 

As demandas de visitas no Distrito Federal, neste período, foram abrangidas dentro do 
Protocolo de Intenções assinado pela EMATER-DF junto a Agência Brasileira de Cooperação-ABC. E a 
partir de 2011 a questão da inserção da agricultura familiar passou a ser parte do combate à pobreza e da 
segurança nutricional e alimentar. Desta forma, boa parte das visitas e comitivas estiveram ligadas aos 
Programas de Aquisição da Produção da Agricultura Familiar – PAA, ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar e ao Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA. 

Durante o ano de 2013, foram recebidas pela EMATER-DF um total de 10 comitivas 
internacionais compostas por 56 autoridades e técnicos de diferentes países e instituições para observar o 
trabalho de extensão ou de integração agricultura familiar e segurança alimentar. 

Mais voltado para a extensão rural e resultados técnicos, A Empresa recebeu de Moçambique 
3 técnicos do IIAM-Instituto de Investigação de Moçambique, acompanhados de um técnico da EMBRAPA 
para visitar a Exposição do AGROBRASÍLIA. E também recebeu a visita do embaixador moçambicano no 
Brasil interessado em conhecer a transformação da produção via agroindústrias artesanais. Da Zâmbia veio 
uma comitiva de 04 pessoas acompanhando a Diretora de Pecuária do Ministério da Agricultura para 
conhecer o trabalho de extensão da EMATER-DF.  

Para conhecer os programas de segurança alimentar e o trabalho da extensão rural executado 
pela SEAGRI e EMATER-DF, o Embaixador de El Salvador fez uma visita acompanhado de 6 técnicos do 
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Ministério da Agricultura Salvadorenho, o Embaixador das Filipinas acompanhado do seu Ministro da 
Educação e 04 técnicos, a Primeira Dama de Honduras acompanhado do seu Ministro da Agricultura e uma 
comitiva de 10 técnicos, a comitiva da Nigéria, com 3 técnicos, acompanhada de representante da 
Fundação Melinda e Bill Gates e ainda a representante da Fundação Melinda e Bill Gates acompanhada de 
3 técnicos do PMA. Também interessados na política de segurança alimentar, a EMATER recebeu uma 
comitiva da Costa do Marfim composta de 11 membros, com mais 5 pessoas do PMA – Programa Mundial 
de alimentação e um técnico da ABC para conhecer o trabalho do PAA e PNAE. Da Colômbia veio uma 
comitiva de 04 pesquisadores do CORPOICA numa parceria com a EMBRAPA. 

No âmbito do Termo de Cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação – ABC, a 
EMATER-DF participou, em 2013, de 8 missões com um total de 5 técnicos envolvidos a 04 países: 
Republica Dominicana, Moçambique, Ruanda e Suriname. Neste contexto se destaca o Programa Pró 
Savana, cuja missão foi realizada por uma equipe composta de 8 técnicos, de diferentes filiadas da 
ASBRAER, com o objetivo foi efetuar uma avaliação da extensão rural de Moçambique e elaborar um 
diagnóstico, com a possibilidade de elaborar um futuro plano de ação da linha de extensão rural e modelos. 
Posteriormente, a empresa foi representada no Seminário Internacional ABC/PróSavana, que ocorreu em 
Brasília e nas reuniões da ASBRAER, para definição da Linha de Ação do PEM – Programa de Extensão e 
Modelos do Pró Savana de Moçambique. Também foi realizada 01 visita técnica ao México com 04 técnicos 
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e com o Serviço de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Seescoop-DF) e a Organização das Cooperativas do DF (OCDF), e patrocínio SEBRAE.  

Foram apoiados, ao longo de 2013, quatro eventos internacionais voltados para temas do 
desenvolvimento rural, políticas agrícolas para agricultura familiar e políticas de segurança alimentar e 
nutricional levando os mais de 130 técnicos e consultores internacionais de 51 países e instituições para 
conhecer as experiências e os resultados do trabalho da Extensão Rural, alcançados no Distrito Federal. 

Tendo em vista o número crescente de demandas dos mais diferentes países, o Programa 
Mundial de Alimentos das Nações Unidas-PMA, por intermédio do Centro de Excelência Contra a Fome e a 
EMATER-DF, foi assinado, em 2013, um Protocolo de Intenções com o objetivo de promover o intercâmbio 
de experiências com autoridades, gestores, agricultores e outros atores de diferentes países, nas políticas 
de segurança alimentar e nutricional, desenvolvidas através da Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Distrito Federal. 

Com o destaque nacional e internacional do PAA e do PNAE, espera-se para o ano de 2014 
uma intensificação das visitas e demanda de participação da EMATER-DF nos eventos nacionais e 
internacionais ligados a esta área. 

 
 

  
Moçambique - AGROBRASÍLIA Zâmbia Visita EMATER-DF 

   
Costa do Marfim Costa do Marfim Colômbia 
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Rep Dominicana Mosca da Fruta Rep Dominicana Rastreabilidade 
Genética 

Missão ao Suriname 
 
 

 

   
Visita Técnica ao México Missão a Ruanda Missão a Moçambique 

 
 
 

   
Reunião Pró Savana em Maputo Reunião ASBRAER Pró Savana Seminário Pró Savana 

 
 
 

Seminário Internacional MDS Seminário Internacional MDS Protocolo com PMA 
 
Foram realizados os seguintes convênios e contratos, para captar e executar recursos, 

conforme seus fins específicos: 

Convênios firmados com recursos da União 

Item Órgão Objeto Nº SICONV Valor do 
concedente 

Valor do 
convenente 

Total do 
convênio Validade 

1 MDA Atividades ATER 701.200/2008 3.345.157,50 371.685,00 3.716.842,50 31/03/2012 
2 MDS Agricultura Urbana 760.564/2011 720.000,00 80.000,00 800.000,00 30/11/2014 
3 MDA Informática 774.925/2012 450.000,00 50.000,00 500.000,00 29/11/2013 
4 SUDECO Floricultura 756.749/2011 200.000,00 25.000,00 225.000,00 10/2013 
5 SUDECO Patrulha Mecanizada 763.059/2011 1.200.000,00 244.444,44 1.444.444,44 04/2014 
6 MAPA Unidade móvel 773.459/2012 536.250,00 112.750,00 649.000,00 29/12/2013 
7 MPA Pesca 775.963/2012 391.012,81 20.000,00 411.012,81 31/12/2014 
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Convênios de estágios 
Instituição de Ensino  Convênio  

 FACIPLAC 001/2013 

 Instituto Superior Franciscano Nossa Senhora de Fátima 002/2013 

 UNIP 003/2013 

 Faculdade Projeção 004/2013 

Convênios diversos 
Partes  Convênio  

 Associação Comunitária do Núcleo Rural Córrego da Onça - ACORNUCO 005/2013 
 Associação dos Produtores do Projeto Contagem -APROCON 006/2013 
Associação Rural da Samambaia - ARUSAM 007/2013 
Associação dos Produtores Rurais Novo Horizonte -ASPRON 008/2013 
 Associação dos Produtores, Moradores e Trabalhadores do Núcleo Rural Recanto dos Buritis-ASPRO 009/2013 
Cooperação Agrícola do Rio Preto 012/2013 
GAMPRJ 011/2013 

Contratos 
Contratada  Contrato  

Santiago e Cintra Imp.Expoert.Ltda   001/2013 - Aquisição de Material de Informática 
Oi S/A 002/2013 - Prestação de Serviços de Telefonia 
Sistema GP-WEB LTDA-ME 003/2013 - Prestação de Serviços de Suporte Técnico ao Software 

GP-WEB 
OI S/A 004/2013 - Prestação de Serviços de Telefonia 
OI S/A 005/2013 - Prestação de Serviços de Telefonia. 
A Telecom Teleinformática Ltda 006/2013 - Prestação de Serviços PABX  
Comércio J A de Mercadorias e Serviços Ltda-EPP. 007/2013 - Fornecimento de Refeição Preparada 
Channel Locações e Eventos Org.de Eventos 008/2013 - Prestação de Serviços em Eventos 
Classe A Administração e Serviços Org.de Eventos 009/2013 - Prestação de Serviços em Eventos 
MV Eventos Artísticos e Esportivos Ltda 010/2013 - Prestação de Serviços em Eventos 
Channel Locações e Eventos Org.de Eventos 011/2013 - Prestação de Serviços em Auditoria Externa 
AGM Caetano  Ltda 013/2013 - Locação de Veículos 
Brasilmed Auditoria Médica e Serviços S/S Ltda. 014/2013 - Prestação de Serviços em Medicina do Trabalho e 

Engenharia da Segurança do Trabalho 
Channel Locações e Eventos Org.de Eventos 008/2013 - Prestação de Serviços em Eventos 

Realizações do Programa Nacional de Habitação Rural  

Assentamento/Localidade Nº de 
famílias. Situação atual Encaminhamentos 2014 

Fazenda Larga 78 

10 UH foram entregues, 05 UH serão 
entregues até o dia 20/12/13 e 17 UH 
serão entregues em janeiro de 2014. 05 
reformas foram iniciadas.  

09 processos encaminhados para TERRACAP 
para emissão do DEP. 

Três Conquistas 61 
21 propostas foram finalizadas pela 
construtora e serão entregues na 
CAIXA. 

09 processos encaminhados para TERRACAP 
para emissão do DEP. 

Betinho 213 29 propostas estão aptas. A FETRAF assumiu como Entidade 
Organizadora e o IBRADEC vai executar. 

Taquara 180 
TCP assinado no dia 16 de agosto. 30 
contratos serão assinados até o dia 
20/12/2013  

A CAIXA está providenciando os contratos. 

Oziel Alves 168 
Gesiel (9629-8602/8434-4669). A 
APRACOA acolheu 155 dossiês. 

Os dossiês individuais serão protocolados na 
CAIXA até o dia 20 de dezembro. 

Gabriela Monteiro 21 O INCRA está atualizando a RB. Agenda conjunta com o INCRA e SEAGRI. 
Graziela Alves 10 O INCRA está atualizando a RB. Agenda conjunta com o INCRA e SEAGRI. 
Doroty 08 O INCRA está atualizando a RB. Agenda conjunta com o INCRA e SEAGRI. 

Márcia Cordeiro Leite 63 

O MATR está mobilizando todos os 
assentados para acolhimento dos 
documentos e o INCRA está 
atualizando a RB. 

Definir agenda de trabalho junto com o INCRA 
e SEAGRI. 
 

Pequeno Willian 22 O INCRA está atualizando a RB. 
O INCRA vai emitir a RB. A ASPROAFE está 
acolhendo os documentos pessoais e o PTTS 
está sendo construído. 

Rio Preto/São José 17 
No dia 04 de julho foi realizada reunião 
para escolha do modelo da casa.  

17 propostas foram encaminhadas para 
SEAGRI. Aguardando emissão de DEP. 

Jardim II, Buriti Vermelho e 
Suçuarana 41 41 propostas acolhidas.  41 requerimentos de DEP foram encaminhados 

para SEAGRI. Aguardando emissão de DEP. 
Tabatinga  Marcar a primeira reunião   
Barra Alta 07 Marcar a primeira reunião   
PA Contagem 125 Marcar visita ao local.   
Córrego do ouro 61 Marcar visita ao local.  
Cristalina  Visita realizada no dia 11 de outubro em A Rede Terra será a Entidade Organizadora. 
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Cristalina. 

Cerâmica Dom Bosco  A APROFAL está acolhendo os 
documentos individuais. 

 

 
No Crédito Rural, que é uma política pública acessível aos produtores do Distrito Federal 

independente de sua classificação, pode-se inferir que qualquer setor produtivo ligado ao meio rural 
responde positivamente aos incentivos de fomento ligados ao crédito, e que isto o torna uma ferramenta 
fundamental nas ações da ATER. Em termos de política agrícola de fomento, são prestados serviços na 
divulgação, elaboração e acompanhamento técnico dos projetos de crédito, facilitando o acesso ao crédito. 

Em 2013, foram elaborados e supervisionados, em todo do Distrito Federal, 691 projetos de 
crédito para as linhas de financiamento do PRONAF (BRB, SICOOB e Banco do Brasil), PROSPERA, 
PRONAMP, RO, FCO e FDR, cuja maior parte dos beneficiários são agricultores familiares, totalizando R$ 
17.174.572,74 contratados. Os principais itens financiados são custeio agropecuário, caminhões, tratores, 
micro tratores, implementos agrícolas, matrizes bovinas, veículos utilitários, estufas agrícolas, dentre outros. 

Os resultados apresentados foram significativos, principalmente quanto à promoção da 
inclusão social e produtiva, fomentando a geração de renda no campo, conforme a quantificação dos 
valores injetados no campo com os esforços da EMATER/DF e à luz da Teoria Econômica Keynesiana, que 
fala do efeito multiplicador da renda. Pode-se calcular um montante de aproximadamente 36 milhões de 
reais circulando na área rural do Distrito Federal, no ano de 2013, somente nesta ação. 

 

 
 

 
 

Impactos Sociais – Empregos Gerados: 

 
  

34.449 

40.407 40.924 

2011 2012 2013

Empregos diretos
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Impactos Econômicos – ICMS presumido para a produçã o agropecuária (em milhões de reais): 

 
 
Observação: Ressalta-se que não incide ICMS sobre hortaliças, portanto os valores acima 

computados referem-se apenas às atividades primárias da produção de grãos, pecuária e floricultura.  

Impactos Econômicos – Valor da produção agropecuári a (em Milhões de reais): 

 
 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
Entre as realizações alcançadas não se pode deixar de citar, ao final, as ações de 

Desenvolvimento Institucional que aconteceram durante o período, pois estas propiciaram ou vão propiciar 
os alcances obtidos em todas as realizações finalísticas. A política de renovação do quadro de pessoal foi 
continuada no ano de 2013, aproveitando-se a validade do concurso público realizado no ano de 2009.  

Neste ano, foram convocados 90 novos empregados, sendo 5 (cinco) decorrentes de 
vacâncias anteriores. Com o término da validade do concurso público para todos os empregos (exceto 
motorista, eletricista e mecânico automotivo) em dezembro de 2013, foi possível fazer um balanço das 
contratações realizadas desde 2010 e como estes novos contratados estão representados atualmente na 
totalidade de empregos permanentes da empresa: 

 
Neste ano, ocorreu ainda a avaliação por maturidade (curricular) e antiguidade dos 

empregados, visando bonificá-los pela experiência e conhecimentos adquiridos durante sua trajetória 
profissional, que certamente contribuem para a realização de projetos e consecução dos objetivos da 
empresa. 

Em 2013, também foi dada continuidade ao programa de capacitação dos empregados da 
EMATER-DF, com o aprimoramento contínuo dos procedimentos de planejamento e controle de 
capacitações. Também foi concluído o Plano Anual de Capacitações (PAC) para o ano de 2014, que contou 
com uma etapa inicial de questionário online junto aos empregados e etapa posterior de entrevistas com os 

7,16

11,29 11,63

2011 2012 2013

ICMS presumido

1.231,75 

2.010,57 2.044,63 

2011 2012 2013

Valor da produção agropecuária (R$)
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gestores a fim de identificar as temáticas prioritárias de capacitação de pessoal, conforme os objetivos 
estratégicos da instituição. 

Foi dada continuidade, em 2013, à proposta junto ao Governo para implantação de previdência 
complementar patrocinada para os empregados, objetivando a garantia de um benefício futuro que amplia a 
atração e manutenção dos talentos da empresa.  

No tocante às normas institucionais, no ano de 2013, foi dada continuidade à atualização e 
consolidação das normas da empresa. A principal atualização normativa concluída em 2013 foi a norma de 
Transportes e a norma de Progressão Funcional, além das instruções normativas de comunicação 
administrativa e substituição de funções gratificadas. Também foram continuadas as ações voltadas à 
qualidade de vida dos empregados, com realização da Semana da Saúde no mês de outubro e aprovação 
para criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, por meio de Acordo Coletivo de 
Trabalho. Foi dada continuidade a outras ações de gestão do clima organizacional, como resultado da 
pesquisa de clima – PCO realizada em 2012.  

O contingenciamento no orçamento (LOA 2013) e o bloqueio das emendas parlamentares com 
sua liberação parcelada dificultou a execução financeira e, consequentemente, levou ao não cumprimento 
de algumas metas da área fim.  
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8.3. FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL – FADF – UO:  14.901 
O Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF, administrado pela Secretaria de Estado de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, foi criado pela Lei nº 2.652, de 27 de dezembro de 
2000 e regulamentado pelo Decreto n° 22.024, de 21 de março de 2001. 

A Lei supracitada foi alterada pela Lei nº 4.726, de 28 de dezembro de 2011 e regulamentada 
pelo Decreto nº 33.616, de 17 de abril de 2012. 

O FADF tem como objetivo conceder garantias complementares necessárias à contratação de 
financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal. 

  

Conselho Administrativo e Gestor do FADF 
O Conselho Administrativo e Gestor do FADF é presidido pelo Secretário de Estado de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e composto pelo titular dos seguintes órgãos e 
entidades, ou por seus representantes formalmente indicados: 

I. Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal; 
II. Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF;  
III. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF;  
IV. Banco de Brasília S.A – BRB;  
V. Federação dos Trabalhadores Rurais do Distrito Federal e Entorno – FETA/DF;  
VI. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – FAPE/DF.  
 

 Atribuições do Conselho Administrativo do FADF 
I. Deliberar sobre os pleitos de concessão de aval; 
II. Manter o acompanhamento mensal dos dados relativos ao desempenho do Fundo de Aval 

do Distrito Federal, com a manutenção de arquivos com todas as informações das ações, programas e 
projetos desenvolvidos; 

III. Indicar providências quanto à funcionalidade do Fundo de Aval do Distrito Federal, de forma 
a permitir, em tempo hábil, a manutenção de reservas em níveis suficientes para honrar os avais; 

IV. Administrar o Fundo de Aval do Distrito Federal de modo a ensejar sempre que possível a 
continuidade de ações e programa que, iniciados em um governo, tenham condições de prosseguimento no 
subsequente; 

V. Receber e analisar a solicitação de honra de aval concedido, nos termos do §2º do Art.10 
deste decreto, podendo impugná-lo no prazo de quinze dias, informando ao agente financeiro os motivos da 
impugnação; 

VI. Expedir resoluções e atos normativos complementares. 
 
 Beneficiários do FADF 

Produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no Distrito Federal e na 
Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE que atendam, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos:  

I. Para os produtores rurais:  
a. Não deter, a qualquer título, área maior do que vinte módulos fiscais;  
b. Administrar sua propriedade com sua família;  
c. Ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao 

próprio estabelecimento, excluindo do cômputo total da renda os rendimentos provenientes de 
aposentadoria rural e de benefícios sociais;  

d. Residir na propriedade rural ou em comunidade rural próxima.  
 
II. Para as cooperativas:  

a. Comprovar que, pelo menos, 70% dos seus membros atendem aos requisitos do inciso I;  
b. Comprovar o regular funcionamento de suas atividades perante o Governo do Distrito Fe-

deral e o Governo Federal, na forma estabelecida em resolução do Conselho Administrativo e Gestor do 
FADF. 

III. Para os assentados da reforma agrária, comprovar condição de beneficiários do Programa 
de Reforma Agrária, por meio de documento emitido pelo Instituto Nacional da Reforma Agrária – INCRA.  
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1. Realizações 

No exercício de 2013, foi concedido aval para 40 produtores rurais, proporcionando a 
realização de R$ 3.550.753,34 em negócios agropecuários com a aquisição de: 8 caminhões com carroceria 
tipo baú; 2 caminhões com carroceria tipo carga seca; 05 veículos utilitários tipo camioneta; 9 tratores 
agrícolas; 9 microtratores; 2 guinchos hidráulicos para tratores; 7 carretas agrícolas; 5 plainas agrícolas; 3 
pulverizadores agrícolas tratorizados; 1 classificador de sementes; 4 arados subsoladores; 2 distribuidores 
de fertilizantes; 3 roçadeiras tratorizadas; 5 grades aradoras; 1 plataforma para colheitadeira; 9 módulos de 
estufas agrícolas; 8 enxadas rotativas para tratores; 3 sulcadores; 37 matrizes bovinas de aptidão leiteira e 
1 plantadeira.  

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação / Subtítulo  Dot. Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9089 - Garantia de Aval aos Produtores Rurais  540.000 1.293.026 0 0 
Total do Programa  540.000 1.293.026 0 0 

Quadro I – Avais Concedidos 
Carta de 
Aval nº Benefic. Nº Processo Data Emissão Valor R$ Taxa Aval Projetos Financiados 

2013/001 FDR 070.000.704/2013 17/05/2013 35.000,00 175,00 50.000,00 
2013/002 BRB 070.000.705/2013 17/05/2013 30.653,24 153,27 49.319,90 
2013/003 BRB 070.000.832/2013 27/06/2013 27.859,70 139,30 129.422,00 
2013/004 BRB 070.000.870/2013 20/08/2013 21.800,00 109,00 109.000,00 
2013/005 FDR 070.000.823/2013 20/08/2013 12.291,00 61,46 40.970,00 
2013/006 BRB 070.001.150/2013 11/09/2013 38.672,48 193,36 128.908,27 
2013/007 BRB 070.001.306/2013 11/09/2013 17.769,51 88,85 25.469,51 
2013/008 BRB 070.001.293/2013 11/09/2013 33.105,00 165,53 110.350,00 
2013/009 BRB 070.001.176/2013 11/09/2013 8.418,90 42,09 28.063,00 
2013/010 BRB 070.001.164/2013 11/09/2013 22.331,76 111,66 74.439,20 
2013/011 BRB 070.001.123/2013 11/09/2013 38.130,00 190,65 127.100,00 
2013/012 BRB 070.001.136/2013 11/09/2013 49.968,60 249,84 122.408,44 
2013/013 FDR 070.001.084/2013 07/10/2013 26.400,00 132,00 132.000,00 
2013/014 FDR 070.001.302/2013 07/10/2013 25.800,00 129,00 129.000,00 
2013/015 FDR 070.001.249/2013 07/10/2013 5.172,56 25,86 25.862,82 
2013/016 FDR 070.001.083/2013 07/10/2013 7.445,92 37,23 37.229,59 
2013/017 FDR 070.001.082/2013 07/10/2013 30.335,63 151,68 101.118,74 
2013/018 FDR 070.001.299/2013 11/10/2013 30.000,00 150,00 150.000,00 
2013/019 FDR 070.000.938/2013 11/10/2013 12.000,00 60,00 150.000,00 
2013/020 FDR 070.001.060/2013 11/10/2013 32.772,00 163,86 111.000,00 
2013/021 FDR 070.001.177/2013 11/10/2013 35.700,00 178,50 51.000,00 
2013/022 FDR 070.001.262/2013 11/10/2013 29.785,55 148,93 148.947,74 
2013/023 FDR 070.001.303/2013 21/10/2013 25.800,00 129,00 129.000,00 
2013/024 BRB 070.001.601/2013 01/11/2013 50.000,00 250,00 134.617,27 
2013/025 BRB 070.001.561/2013 01/11/2013 9.599,00 48,00 31.996,65 
2013/026 BRB 070.001.486/2013 01/11/2013 50.000,00 250,00 122.167,00 
2013/027 BRB 070.001.480/2013 01/11/2013 41.700,00 208,50 123.400,00 
2013/028 FDR 070.001.661/2013 01/11/2013 9.841,90 49,21 32.806,34 
2013/029 BRB 070.001.719/2013 01/11/2013 27.822,07 139,11 92.740,22 
2013/030 BRB 070.001.735/2013 01/11/2013 8.308,73 41,54 19.387,00 
2013/031 BRB 070.001.294/2013 01/11/2013 34.879,57 174,40 49.827,96 
2013/032 BRB 070.001.709/2013 01/11/2013 12.668,90 63,34 42.229,68 
2013/033 FDR 070.001.644/2013 01/11/2013 28.760,00 143,80 143.800,00 
2013/034 FDR 070.001.779/2013 01/11/2013 21.981,00 109,91 109.905,00 
2013/035 FDR 070.001.722/2013 01/11/2013 24.660,00 123,30 123.300,00 
2013/036 FDR 070.001.777/2013 01/11/2013 26.520,00 132,60 132.600,00 
2013/037 FDR 070.001.776/2013 01/11/2013 45.000,00 225,00 150.000,00 
2013/038 FDR 070.001.260/2013 01/11/2013 4.420,00 22,10 22.100,00 
2013/039 FDR 070.001.600/2013 01/11/2013 6.608,61 33,04 33.043,04 
2013/040 FDR 070.001.647/2013 01/11/2013 5.244,79 26,22 26.223,97 

       
Total 

 
1.005.226,42 

 
5.026,13 3.550.753,34 
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2. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Após a alteração da Legislação do FADF, o Conselho Administrativo e Gestor aprovou a 
Resolução nº 02, de 06 de setembro de 2012 estabelecendo os limites e Taxas para concessão de 
Garantias Complementares. 

Com as adequações e ajustes na Legislação, o produtor rural do Distrito Federal teve acesso à 
utilização da garantia Complementar do FADF, o que possibilitou firmar contratos de financiamentos 
agropecuários junto ao Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e Banco de Brasília S.A, 
conforme relação dos Avais concedidos, Quadro I – Avais Concedidos. 

Do valor R$ 1.293.026,00 autorizado na Execução Orçamentária e Financeira, o FADF 
comprometeu com os avais concedidos um montante de R$ 1.005.226,42, alavancando R$ 3.550.753,34 
em financiamentos junto aos produtores rurais do Distrito Federal.   

Por se tratar de um Fundo garantidor, o valor autorizado não foi empenhado. Esses valores 
somente serão empenhados e liquidados em caso de inadimplemento por parte dos produtores. 

Metas Previstas – 2014 

Indicadores 
Previsto  

Unidade  Quantidade  Valor  
Saldo em c/c 31/12/2013 - não comprometido  R$ - 287.799,58 

Arrecadação com taxas de arrendamentos R$ - 402.900,00 
Retorno de aplicação no mercado financeiro R$ - 77.000,00 

Total  R$ - 766.799,58 
Emissão de Cartas de Aval R$ 30 766.799,58 

3. Dificuldades Encontradas 

Na concessão das Garantias Complementares do FADF no exercício 2013 não houve 
dificuldades significativas na sua operacionalização.  
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8.4. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FED ERAL – FDR – UO: 
14.902 

O Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR, administrado pela Secretaria de 
Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, foi criado pela Lei nº 2.653, de 27 de 
dezembro de 2000, regulamentado pelo Decreto n° 22. 023, de 21 de março de 2001. A Lei em referência foi 
revogada pela Lei Nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013, que reestruturou os objetivos do FDR.  

O FDR vinculado a Secretária de Estado de Agricultura de Desenvolvimento Rural do Distrito 
Federal - SEAGRI/DF, sob a coordenação do Conselho Administrativo e Gestor, tem por finalidade financiar 
despesas de investimento e custeio na área rural do Distrito Federal e na Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF, desenvolvendo atividades em duas modalidades 
distintas: 

I. apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de 
máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, 
produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do Distrito Federal;  

II. financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da 
agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou 
processados dos produtores rurais ou suas organizações no Distrito Federal e na Região de 
Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – RIDE. 

Por intermédio da Resolução nº 03, de 06 de maio de 2013, o Conselho Administrativo e 
Gestor do FDR denominou a modalidade mencionada no item I supracitado de FDR-Social e no item II de 
FDR-Crédito.  
Conselho Administrativo e Gestor do FDR 

O Conselho Administrativo e Gestor do FDR é presidido pelo Secretário de Estado de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e composto pelo titular dos seguintes órgãos e 
entidades, ou por seus representantes formalmente indicados: 

I. Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 
II. Secretaria de Estado de Fazenda; 
III. Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento;  
IV. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal;  
V. Banco de Brasília S.A.;  
VI. Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.; 
VII. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Distrito Federal e Entorno; 
VIII. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal; e, 
IX. Um representante indicado entre os titulares dos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CRDRS.  
O Conselho Administrativo e Gestor do FDR conta com uma Secretaria Executiva e uma 

Câmara Técnica, cujos membros são designados pelo Secretário de Estado de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.  

 

Atribuições: 
São atribuições do Conselho Administrativo e Gestor do FDR, além das previstas na Lei 

Complementar nº 292, de 2 de junho de 2000:  
I. Administrar o FDR; 
II. Manter o acompanhamento mensal dos recursos disponíveis e dos dados relativos ao 

desempenho do FDR, com a manutenção de arquivos com todas as informações das ações, dos programas 
e dos projetos desenvolvidos; 

III. Indicar providências quanto à operacionalização dos financiamentos; 
IV. Deliberar sobre a utilização de até cinco por cento do saldo médio apurado ao final do 

exercício anterior, para aquisição de equipamentos, material de consumo e de divulgação do FDR; 
V. Expedir resoluções e atos normativos complementares necessários à gestão do FDR;  
VI. Elaborar o seu regimento interno, com o estabelecimento das normas sobre a organização e 

o funcionamento do FDR; e,  
VII. Deliberar e emitir resoluções quanto às solicitações de financiamentos com recursos 

financeiros do FDR.  
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Secretaria Executiva do FDR 
 
Atribuições:  

I. Assessorar o Presidente e os membros do Conselho Administrativo e Gestor; 
II. Receber e conferir a documentação dos beneficiários e os projetos, encaminhando-os 

para autuação; 
III. Elaborar o Edital de acolhimento dos projetos, as atas e atos administrativos advindos 

das reuniões da Câmara Técnica e do Conselho Administrativo e Gestor do FDR, e encaminhá-los para 
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal; 

IV. Manter arquivos com os processos, relatórios, documentos administrativos e registros 
das atividades desenvolvidas no FDR; 

V. Elaborar autorização para faturamento dos bens ofertados em garantia real; 
VI. Elaborar cartas e notificações administrativas para enviar aos tomadores inadimplentes; 
VII. Elaborar minuta de convênio para cessão dos bens adquiridos com base no Art. 2º, 

inciso I, da Lei Nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013; 
VIII. Elaborar relatório, mensal e anual, das atividades desenvolvidas pelo FDR, para 

apresentação ao Conselho Administrativo e Gestor e aos Órgãos de Controle Interno do Distrito Federal;  
IX. Desempenhar as atribuições que lhe forem conferidas pelo regimento interno do 

Conselho Administrativo e Gestor FDR. 

 
Câmara Técnica do FDR 

A Câmara Técnica é composta por, no mínimo, 03 (três) profissionais de reconhecida 
capacidade nas áreas de atuação do FDR, servidores da SEAGRI/DF, da Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER/DF ou Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - 
CEASA/DF sendo facultado convidar outros profissionais para auxiliar na análise de projetos, sempre que 
julgar necessário. 

 
Atribuições: 

Analisar e elaborar parecer sobre a viabilidade técnica e econômica das propostas 
encaminhadas ao FDR. 

 
Beneficiários do FDR 

Produtores rurais do Distrito Federal e da Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito 
Federal - RIDE, Associações, Cooperativas e Empresas Rurais do DF. 

Concessões 
 
FDR - Social - Concessões não Reembolsáveis  

Serão concedidas às Associações de Produtores Rurais do Distrito Federal, no âmbito dos 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CRDRS, na modalidade de recursos não 
reembolsáveis, a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos 
agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, 
hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural. 

 
FDR-Crédito - Concessões de Financiamentos Reembols áveis 

Serão concedidos financiamentos para implantação de projetos de investimento e custeio, 
(associado a investimento), destinados às atividades relacionadas a seguir:  

- Pecuária de leite e de corte; - Ovinocultura; - Fruticultura irrigada; - Piscicultura; - Floricultura; 
Agroindústria rural; - Agricultura orgânica; - Sanidade animal total; - Irrigação; - Caprinocultura; - Turismo 
rural; - Horticultura; - Apicultura; - Avicultura de postura, - inclusive de codornas e de ovos galados;  -
Suinocultura; - Bubalinocultura; - Animais silvestres e exóticos; e, - Cunicultura. 

Por intermédio da Resolução nº 01, de 06 de maio de 2013, o Conselho Administrativo e 
Gestor do FDR, com base no saldo de R$ 8.451.464,61, existente em conta corrente do FDR, em 
31/12/2013, distribuiu os recursos para aplicação no exercício de 2013 conforme discriminado abaixo:  

I. R$ 4.450.000,00 - FDR-Social; 
II. R$ 3.578.891,38 - FDR-Crédito; e,  
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III. R$ 422.573,23 - Estruturação da Secretaria Executiva do FDR. 

1. Realizações  

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Execução Orçamentária e Financeira - Exercício 2013  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2885 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos  0 15.000 0 0 
3467 - Aquisição de Equipamentos  0 1.620.000 0 0 
3534 - Construção de Galpão  0 250.000 0 0 
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  0 125.000 0 0 
9109 - Apoio Financeiro aos Produtores Rurais  2.240.000 7.859.533 4.898.314 4.898.314 
0001 - Apoio Financeiro Aos Produtores Rurais--Distrito Federal 2.240.000 7.859.533 4.898.314 4.898.314 

Total do Programa  2.240.000 9.869.533 4.898.314 4.898.314 

Quadro I - Arrecadação  

Meses Arrendamentos Rend. Aplic. 
Financeira 

Retorno de Empréstimos  
Total 

Amortizações Juros Total 

Janeiro              86.912,12 44.191,69 51.547,08 7.719,70 59.266,78      190.370,59 

Fevereiro            108.582,63 32.910,40 27.207,32 1.764,32 28.971,64       170.464,67 

Março              53.462,44 34.005,37 82.953,34 18.560,47 101.513,81       188.981,62 

Abril            124.188,69 48.244,34 49.597,40 6.162,36 55.759,76      228.192,79 

Maio              88.096,16 29.647,67 26.572,96 2.964,10 29.537,06       147.280,89 

Junho              95.652,02 0,00 70.874,67 13.612,47 84.487,14       180.139,16 

Julho            163.806,75 5.400,03 53.699,50 9.964,75 63.664,25      232.871,03 

Agosto            178.079,58 3.871,47 51.118,88 17.809,64 68.928,52      250.879,57 

Setembro            161.396,30 5.741,09 64.758,56 13.494,97 78.253,53      245.390,92 

Outubro              64.767,69 159.350,65 29.082,86 10.160,81 39.243,67      263.362,01 

Novembro              72.903,51 3.483,00 29.163,54 13.753,98 42.917,52      119.304,03 

Dezembro             146.019,90 136.703,78 157.369,03 37.007,59 194.376,62      477.100,30 

Total 1.343.867,79  503.549,49 693.945,14 152.975,16 846.920,30   2.694.337,58 

FDR - Social - Projetos Aprovados por Região - 2013   

Conselho Regional 
Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais  Recursos Disponibilizados a 

Projetos dentro da área de 
ação do CRDRS 

Nº % 

Lago Norte  132 0,39 100.000,00  

Vargem Bonita  996 2,96 150.000,00  

Ceilândia  2.349 6,99 300.000,00  

São Sebastião  2.745 8,17 350.000,00  

Paranoá  3.301 9,82 450.000,00  

Gama  3.357 9,99 450.000,00  

Sobradinho  4.130 12,29 500.000,00  

Brazlândia  6.258 18,62 800.000,00  

Planaltina  10.345 30,78 1.300.000,00  

Total R$   4.500.000,00 

 
  



Gráfico I – FDR- Crédito 

Na modalidade FDR-Crédito, foram
num montante de R$ 2.669.877,00. C
no montante de R$ 4.846.429,09 
pagamento de 3 projetos empenhados e liquidados no exercício de 2012, totalizando 58 projetos no valor de 
R$ 5.108.208,08. 

A titulo de prestação de serviços, para execução das operações do FDR foram pagos ao Banco 
de Brasília S/A, (agente financeiro do FDR), R$ 51.884,55, em cumpr
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Crédito - Projetos Aprovados e Implantados por R egi

Crédito, foram previstos inicialmente atender 40 projetos agropecuários,
R$ 2.669.877,00. Com o aumento da demanda, foram aprovados e liberados 55

 no exercício de 2013. Também foram liberados R$ 261.779,00, para 
mpenhados e liquidados no exercício de 2012, totalizando 58 projetos no valor de 

A titulo de prestação de serviços, para execução das operações do FDR foram pagos ao Banco 
de Brasília S/A, (agente financeiro do FDR), R$ 51.884,55, em cumprimento ao estipulado no artigo 14 da 
Lei nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013 e Contrato nº 009/2011, firmado entre o BRB e a SEAGRI/DF.

- Atividades e Equipamentos Financiados - 2013
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No exercício de 2013, foram aprovados e 

implantados 55 Projetos no valor de R$ 4.846

 

03 Projetos aprovados e implantados no valor de 

261.779,00, foram empenhados e liquidados em 

2012. 
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Imagens - FDR-Crédito - Atividades e Equipamentos F inanciados - 2013 
 

  

                                                                                                                    

 

  

Processo: 070.003.022/2012 - CRP: 2013/004 Processo: 070.002.917/2012 - CRP: 2013/008 

Processo: 070.000.760/2013 - NCR: 2013/006           Processo: 070.000.581/2013 - NCR:2013/009  

Processo: 070.002.401/2012 - CRP : 2013/003  

Processo: 070.000.937/2013 - NCR: 20138012  Processo: 070.002.917/2012 - CRP: 2013/008 

Processo: 070.000.764/2013 - CRP: 2013/007  



Relatório Anual de Atividades – FDR – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
419 

  
 

 Metas Projetadas e Resultados Alcançados - 2013 

FDR-Crédito - Metas Previstas – 2013 
 

Indicadores 
Previsto  

Unidade  Qtde/Valor  
Valores* R$ 2.669.877,00 
Projetos Agropecuários*  Und 40 
Carreta Agrícola Und 10 
Estufa  Und 40 
Matriz Bovina com Aptidão Leiteira Rés 60 
Microtrator Agrícola Und 10 
Outros Implementos Agrícolas Und 60 
Trator Agrícola Und 20 
Veículo Utilitário Und 12 
Ocupação do Solo  Hectare  600 
Mão-de-Obra Pessoa  240 
Familiar Pessoa 120 
Contratada Pessoa 80 
Temporária Pessoa 40 
* Plano Plurianual 2012-2015, Ano Base 2013 – 6201 Agricultura e Desenvolvimento Rural/Apoio Financeiro aos Produtores Rurais.  

FDR-Crédito - Resultados Alcançados – 2013 
 

Indicadores 
Previsto  

Unidade  Qtde/Valor  
Valores R$ 5.108.208,08 
Projetos Agropecuários  Und 40 
Carreta Agrícola Und 05 
Estufa  Und 18 
Matriz Bovina com Aptidão Leiteira Rés 121 
Microtrator Agrícola Und 06 
Outros Implementos Agrícolas Und 31 
Trator Agrícola Und 13 
Veículo Utilitário Und 22 
Telado tipo sombrite M² 5.120 
Ocupação do Solo  Hectare  3.000 
Mão-de-Obra Pessoa  283 
Familiar Pessoa 105 
Contratada Pessoa 84 
Temporária Pessoa 94 

Previsão Resultados alcançados 

Modalidade Tipo Qtd. R$ Qtde. R$ 

FDR-Social CRDRS 09 4.500.000,00 0 0,00 

FDR-Crédito Projetos 40 2.669.877,00 58 5.108.208,08 

Sec. Executiva Estruturação 01 422.573,23 0 0,00 

Processo: 070.000.757/2013 - CRP: 2013/013 Processo: 070.000.578/2013 - CRP: 2013/006  



 
Gráficos 

 

Gráfico III –  

Gráfico IV - FDR- Crédito 
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Com a edição da Lei nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 
34.285, de 16 de abril de 2013, o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal passou a aplicar os 
recursos financeiros em duas modalidades distintas, denominadas

I. FDR/Crédito - Liberação de financiamentos para implantação de investimento e custeio 
agropecuário, destinados aos produtores rurais do Distrito Federal e Região de Desenvolvimento Integrado 
do DF – RIDE; e, 

5,16% 5,10% 5,02% 5,02%

JAN FEV MAR ABR

9

8

34

14

32

21

11

18

45

58

250

R$65.044,09 

R$66.482,58 

R$260.614,17 

R$1.068.605,21 

R$850.985,89 

R$569.623,02 

R$1.295.040,73 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total
PROJETOS FINANCIADOS

6

7

6

3

6

2

1

6

8

1

2

Ceilândia

Taquatinga

Sobradinho

Santa Maria

S.Sebastião

Rio Preto

Riacho Fundo

Planaltina

Park Way

Paranoá

Gama

Samambaia

P. Bernardes

Brazlândia

Relatório Anual de Atividades

Brasília Patrimônio 

Gráficos II - FDR-Crédito -– Inadimplências – 2013 

 FDR-Crédito Projetos implantados - 2004/ 2013

Crédito - Projetos Implantados por Região - 2004

esenvolvimento da Unidade 

Com a edição da Lei nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 
34.285, de 16 de abril de 2013, o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal passou a aplicar os 
recursos financeiros em duas modalidades distintas, denominadas de:  
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II. FDR/Social - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a 
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de 
infraestrutura social, produtiva ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do 
Distrito Federal.  

As atividades mencionadas no item II são destinadas aos produtores rurais, em caráter não 
reembolsável, contemplados por meio de apresentação de projetos de fomento à produção agropecuária e 
o desenvolvimento territorial em suas múltiplas funções, no âmbito dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – CRDRS. Os bens oriundos desta modalidade serão adquiridos por 
meio de licitação e, depois de incorporados ao patrimônio do FDR/Distrito Federal, serão repassados às 
Associações beneficiárias, por meio de Convênio. 

Visando dar celeridade ao atendimento das demandas, o Conselho Administrativo e Gestor do 
FDR aprovou a Resolução nº 02, de 06 de maio de 2013, que trata das Normas operacionais do FDR, 
reduzindo os prazos para análise e aprovação do projetos e a Resolução nº 05, de 23 de setembro de 2013, 
que regulamentou a utilização das Garantias para liberação dos financiamentos. 

As alterações relevantes com a nova Legislação foram: 
I. Redução na taxa de juros de 4% para 3% ao ano, mantendo os mesmos 25% de 

abatimento na taxa de juros para os pagamentos das prestações no dia do seu vencimento; 
II. Dilatação dos prazos de pagamento do financiamento; 
III. Dilatação dos prazos de carência para início dos pagamentos das prestações; 
IV. Aumento dos valores a serem financiados para cada produtor rural, associações ou 

empresas rurais; 
V. Substituição de avalistas por Garantia Real e Garantia Complementar do Fundo de Aval do 

Distrito Federal. 
Conforme estabelece o § 5º do art. 9º da Lei nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013, o Conselho 

Administrativo e Gestor do FDR deve fazer previsão indicativa anual de aplicação de recursos para os 
projetos contemplados na modalidade FDR-Social. Neste sentido, o referido Conselho aprovou por meio da 
Resolução n° 01, de 06 de maio de 2013 os valores f inanceiros para aplicação no exercício 2013. Quadro  – 
Metas projetadas e resultados alcançados). 

Na modalidade FDR-Social, foram destinados recursos financeiros na ordem de R$ 
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).  

As demandas para utilização desses recursos foram definidas em reuniões dos Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRDS e aprovadas pelo Conselho Administrativo e 
Gestor do FDR.  

Foram contempladas as Associações de Produtores de nove regiões rurais: 01) - Lago Norte, 
R$ 100.000,00; 02) - Vargem Bonita, R$ 150.000,00; 03) - Ceilândia, R$ 300.000,00; 04) - São Sebastião, 
R$ 350.000,00; 05) - Paranoá, R$ 450.000,00; 06) - Gama, R$ 450.000,00; 07) - Sobradinho, R$ 
500.000,00, 08) - Brazlândia, R$ 800.000,00 e 09) - Planaltina, R$ 1.300.000,00. A aquisição dos bens 
relacionados nos projetos das Associações será realizada por meio de licitação e encontra-se em fase de 
execução, com previsão de conclusão no exercício de 2014. 

Na modalidade FDR-Crédito, foram destinados recursos financeiros na ordem de R$ 
3.578.891,38 (três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e oito 
centavos).  

Observa-se nos quadros que as alterações realizadas na Legislação culminaram no 
atingimento das metas na modalidade de financiamento FDR-Crédito, estabelecidas para o exercício de 
2013. 

Na modalidade FDR-Crédito, foram previstos inicialmente atender 40 projetos agropecuários, 
num montante de R$ 2.669.877,00. Com o aumento da demanda, foram aprovados e liberados 55 projetos, 
no montante de R$ 4.846.429,09. Também foram liberados R$ 261.779,00, para pagamento de 3 projetos 
empenhados no exercício de 2012, totalizando 58 projetos no valor de R$ 5.108.208,08. 

A titulo de prestação de serviços, para execução das operações do FDR foram pagos ao Banco 
de Brasília S/A, (agente financeiro do FDR), R$ 51.884,55, em cumprimento ao estipulado no artigo 14 da 
Lei nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013 e Contrato nº 009/2011, firmado entre o BRB e a SEAGRI/DF.  

Visando adequar os valores financeiros previamente estabelecidos por meio da Resolução nº 
01, de 06 de maio de 2013, (ver item 5), em função do aumento na demanda dos produtores rurais, o 
Conselho Administrativo e Gestor do FDR, em reunião datada de 30 de outubro de 2013, autorizou a 
utilização dos recursos destinados inicialmente à Secretaria Executiva do FDR, bem como os recursos 
arrecadados pelo FDR, no exercício de 2013, para a liberação total dos financiamentos dos projetos 
apresentados. 
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Desde o início da liberação do primeiro financiamento em 2004 até o final do Exercício de 
2013, o FDR realizou 250 operações de crédito agropecuário atingindo um montante de R$ 13.351.254,75. 
A Secretaria Executiva do Fundo vem monitorando sistematicamente sua implantação razão pela qual se 
verifica um baixo índice de inadimplência e o interesse cada vez mais dos produtores rurais do Distrito 
Federal acessar os recursos do FDR. 

3. Dificuldades Encontradas  

Com a inclusão na Legislação da modalidade denominada FDR-Social, deparou-se com as 
dificuldades na formatação dos processos de licitação, no tocante ao recolhimento de propostas, elaboração 
das especificações para a aquisição dos bens, razão pela qual os recursos destinados a essa modalidade 
não foram utilizados no Exercício de 2013.  

Quadro FDR-Crédito - Metas Previstas – 2014 
 

Indicadores 
Previsto  

Unidade  Quantidade  Valor  
Arrecadação com taxas de arrendamentos R$ - 1.343.867,79 
Arrecadação com retorno de financiamentos R$ - 1.404.797,06 

Total  R$ - 2.748.664,85 
Financiamentos de projetos agropecuários* R$ 40 2.669.877,00 
Carreta Agrícola Und 10 - 
Estufa  Und 40 - 
Matriz Bovina com Aptidão Leiteira Rés 60 - 
Microtrator Agrícola Und 10 - 
Outros Implementos Agrícolas Und 60 - 
Trator Agrícola Und 20 - 
Veículo Utilitário Und 12 - 
Ocupação do Solo  Hectare  600 - 
Mão-de-Obra Pessoa  240 - 
Familiar Pessoa 120 - 
Contratada Pessoa 80 - 
Temporária Pessoa 40 - 

* Plano Plurianual 2012-2015, Ano Base 2013 – 6201 Agricultura e Desenvolvimento Rural/Apoio Financeiro aos Produtores Rurais.  

 
O desconto de 50% na taxa de juros de financiamentos com recursos do FDR, estabelecido 

pelo Programa de Inclusão Socioprodutiva Rural - Produzir, criado pela Lei nº 5.288, de 30 de dezembro de 
2013, será incluído nas operações de financiamento no exercício de 2014, assim que a SEAGRI/DF 
normatizar a referida Lei.  
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8.5. FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL – FDS UO: 1 4.903 
O Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS, administrado pela Secretaria de Estado de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, foi criado pela Lei Complementar nº 763, de 30 de 
maio de 2008. 

O FDS tem por finalidade:  
I. Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças 

infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário no âmbito do Distrito Federal;  
II. Suplementar recurso para atender ao desenvolvimento de ações ou à execução de serviços 

relativos à vigilância e à fiscalização em saúde animal e educação sanitária. 
 

Conselho de Administração do FDS 
Criado pelo artigo 4º da Lei supracitada é composto por representantes titulares e suplentes 

indicados pelos seguintes órgãos e entidades: 
I. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAGRI/DF; 
II. Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF; 
III. Superintendência Federal de Agricultura no Distrito Federal – SFA/DF; 
IV. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF; 
V. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – FAP/DF; 
VI. Associação dos Produtores e Processadores de Leite do Distrito Federal – APROLEITE/DF; 
VII. Associação dos Avicultores do Planalto Central – AVIPLAC; 
VIII. Associação dos Criadores de Ovinos do Distrito Federal – ACOB/DF; 
IX. Associação dos Criadores do Planalto – ACP. 
 

Atribuições do Conselho de Administração do FDS 
I. Elaborar seu regimento; 
II. Selecionar e autorizar o pagamento de indenização a que se refere o Art. 2º, inciso I, por 

proposta da Subsecretaria de Defesa Vigilância Sanitária da SEAGRI/DF; 
III. Autorizar a liberação de recursos para os fins previstos no Art. 2º, inciso II, da Lei 

complementar  nº763, de 30 de maio de 2008, mediante solicitação da Secretaria Executiva do FDS; 
IV. Propor medidas ou programas para aperfeiçoamento de atividades de vigilância sanitária e 

epidemiológica, educação sanitária e comunicações relacionadas ao FDS; 
V. Exercer o controle de utilização dos recursos do FDS; 
VI. Publicar, trimestralmente, no Diário Oficial do Distrito Federal, os valores depositados nas 

rubricas do FDS; 
VII. Criar comissão  e  designar  os  membros  para  assessoramento  em  matéria  técnico-

sanitária. 
 

 Beneficiários do FDS 
Produtores rurais do Distrito Federal, cujos animais foram abatidos ou sacrificados por doenças 

infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário no âmbito do Distrito Federal.  

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Execução Orçamentária e financeira - Exercício 2013  
Ação / Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9110 - Ressarcimento a Produtores Rurais  50.000 50.000 45.575 45.575 
0001 - Ressarcimento a Produtores Rurais -Sacrifício de Animais 
Suspeitos ou Doentes - Distrito Federal 50.000 50.000 45.575 45.575 

Total do Programa  50.000 50.000 45.575 45.575 

 
Item Processo  Beneficiário  Valor Indenizado  (R$) 
01 070.000.569/2013    Darcy Alvin Pereira               38.768,83 
02 070.000.600/2013 Ricardo Alves da Conceição                 6.806,45 

                                                                                                                                  Total                45.575,28 
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No exercício de 2013, foram indenizados dois produtores rurais, com o valor total de R$ 

45.575,28, conforme quadro acima, tendo em vista o sacrifício de 45 animais acometidos por doenças 
infectocontagiosas. 

2. Dificuldades Encontradas  

Não houve dificuldades significativas nos procedimentos referentes às indenizações 
supramencionadas. 
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9. SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SEC OM 

A Secretaria de Estado de Comunicação Social-SECOM, criada pelo Decreto n° 32.716, de 
1º/01/2011, com fulcro na Lei 2.299, de 21/01/1999, e estruturada pelo Decreto nº 33.256/2011, tem entre 
seus objetivos formular, supervisionar, coordenar e executar as ações, projetos e programas no âmbito do 
Governo do Distrito Federal, abrangendo as áreas de política de comunicação social do Governo do Distrito 
Federal, das autarquias, agências, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista 
vinculadas ao Governo do Distrito Federal, na qualidade de órgão central do sistema de comunicação social 
do Governo do Distrito Federal, no que concerne a relações públicas, imprensa e atividades de 
comunicação social.  

Compete à SECOM produzir e divulgar o conteúdo informativo institucional do GDF, cumprindo 
a missão de fazer da comunicação um instrumento de cidadania. Faz parte de suas atribuições promover o 
acesso da população às informações de todas as ações de governo, prestando contas da gestão 
administrativa do GDF, além de conferir excelência e garantir transparência aos atos da Administração 
Pública. Também é de responsabilidade da secretaria elaborar projetos e ações que contribuam para 
democratizar a comunicação no Distrito Federal. 

Para tanto, a SECOM encontra-se dividida em cinco subsecretarias, a saber:  
� Subsecretaria de Comunicação Social – órgão executivo responsável por coordenar e 

integrar ações, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Secretário de Comunicação; 
� Subsecretaria de Comunicação Integrada – elo de ligação entre a SECOM e as Assessorias 

de Comunicação – ASCOMs; 
� Subsecretaria de Imprensa – cuida da relação com a imprensa. É também quem prepara os 

briefings e demais subsídios ao governador para o anúncio das ações de governo; 
� Subsecretaria de Produção de Conteúdo – por intermédio da Agência Brasília, agência de 

notícias do Governo do Distrito Federal, recebe e distribui aos veículos de comunicação todas as 
informações produzidas pela SECOM e pelas ASCOMs; 

� Subsecretaria de Novas Mídias – articula as ações do Governo do Distrito Federal nas 
redes sociais – Twitter, Facebook, Instagram – e estabelece as estratégias de utilização dessas mídias para 
a promoção de ações, respostas a questionamentos ou ataques. É também quem cria e unifica a 
programação visual do Portal do GDF e demais sites do governo. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) - - 01 - 01 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) - - 63 - 63 

Requisitados Órgãos do GDF - - 04 - 04 

Subtotal (Força de Trabalho) - - 68 - 68 

(+) Cedidos da Unidade para outros órgãos - 01 - 01 02 

Total Geral - 01 68 01 70 

Obs.: Posição em 31/12/2013. No mês de dezembro constaram da folha de pagamento 14 acertos contas de servidores exonerados que não fizeram parte 
da força de trabalho. 

1. Realizações  

Atendimento à imprensa  

De janeiro a dezembro, as subsecretarias de Comunicação Integrada e de Imprensa foram 
responsáveis pelo atendimento de 6.436 demandas dos veículos de comunicação. Desse total, 1.850 
demandas foram respondidas diretamente pela Subsecretaria de Imprensa e 4.586 foram 
intermediadas/encaminhadas para as respectivas Secretarias de Estado.  

 
 
 Jan Fev Mar Abr Mai* Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Respondidas Diretamente - - - - - 119 129 175 173 164 141 110 
Intermediadas e/ou 
Encaminhadas 316 181 142 135 65 226 811 954 859 787 631 318 

 
Totais 316 181 142 135 65 345 940 1129 1032 951 772 428 

(*) Implantação do modelo de comunicação integrada 



Relatório Anual de Atividades – SECOM – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
426 

 

Registre-se, ainda, que no mesmo período foram produzidos 495 briefings com base nas 
agendas do governador, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

(*) Implantação do modelo de comunicação integrada 

Produção de Conteúdo 
Vinculada à Subsecretaria de Produção de Conteúdo, a Agência Brasília é o grande canal de 

comunicação institucional do governo. 
De 1º de Janeiro a 31 de dezembro de 2013, a Agência Brasília produziu 5.788 matérias e 

notas, a maioria delas com fotos, o que corresponde a uma média de 16 textos publicados/dia.  
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Em 15 de julho, a Agência começou um trabalho de monitoramento da audiência de suas 
matérias. Dessa forma, de 15 de julho a 31 de dezembro foram registrados 674.544 acessos, o que 
corresponde a uma média 3.991 acessos/dia. 

Audiência diária do site da Agência Brasília 
de Julho a Dezembro de 2013  

DIA/MÊS Julho  Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro  
1   5350 1943 5636 5939 4717 
2   3593 3937 3845 1858 5547 
3   1301 5242 4220 2095 4884 
4   2485 3950 6866 3598 4360 
5   5488 10224 2315 3474 5192 
6   5122 3730 2556 2958 5905 
7   4377 1233 3690 4181 2637 
8   5548 553 3320 5813 2417 
9   3360 7090 3252 2422 4237 

10   1348 5298 5157 1506 4421 
11   1841 4281 3680 3261 3812 
12   7547 3498 1324 7310 3992 
13   7008 4080 1040 3360 6412 
14   5976 1809 3240 6475 2691 
15 3256 5158 1948 3367 3162 1882 
16 3875 3360 4563 3350 2162 4110 
17 4672 1903 5756 4766 2170 4283 
18 4152 1904 4692 4995 3857 4040 
19 3385 4699 5332 1966 3525 5629 
20 1815 5380 4398 1638 4022 5935 
21 2478 4648 1646 4120 3622 2063 
22 5050 4918 1723 4113 5205 1099 
23 4520 7053 3814 3857 2471 3748 
24 3831 1656 3541 4032 2184 1569 
25 6352 1747 4084 5386 3998 1296 
26 3779 3902 4164 2574 4446 7262 
27 2214 7343 3560 1571 3698 8225 
28 2065 6988 1581 3929 5944 8523 
29 6588 4470 1500 4574 8696 2467 
30 4916 4230 4980 3430 3062 7532 
31 4417 1315   4136   2700 

Totais  67365 131018 114150 111945 116474 133587 

 
As matérias divulgadas pela Agência Brasília alcançam grande aproveitamento pelos veículos 

de comunicação. Elas pautam os jornais (impressos, TVs e rádios) e em grande parte são aproveitadas na 
íntegra. 

Os temas de maior interesse foram: Saúde, Habitação, convocação de servidores, Copa do 
Mundo, Segurança Pública e Obras. 

GDF nas redes sociais 

A análise da participação do Governo do Distrito Federal nas redes sociais Facebook e Twitter 
mostra o desempenho positivo e a evolução em 2013. Apesar de estarem ativos, o canal no Youtube e o 
Instagram do GDF não foram contemplados por não terem realizado postagens durante o período avaliado. 

A página do GDF no Facebook teve um bom crescimento durante o ano. Por ser a rede social 
mais conhecida do país, permite que o conteúdo postado na fan page consiga alcançar grande número de 
usuários.  

Em janeiro de 2013, a página do GDF no Facebook iniciou suas atividades com 15.340 fãs. Em 
dezembro, o número de fãs chegou a 57.851, o que equivale a um crescimento de aproximadamente 277%. 
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Mais de 700 posts foram realizados no Facebook, com compartilhamentos, comentários e likes 
que alcançaram um milhão de usuários durante o período em análise. Os dados demonstraram que o 
público-alvo da fan page corresponde a 56% do sexo masculino, e têm, em sua maioria, de 25 a 34 anos. 

Apesar do número menor de usuários que utilizam o Twitter, ao ser comparado ao Facebook, o 
desempenho foi bom, conseguindo atingir mais de 13 mil seguidores da rede em 2013.  

2.  Informações complementares 

As ações desenvolvidas pela SECOM, em 2013, se deram com o suporte da programação 
orçamentária e financeira estabelecida para Secretaria de Estado de Publicidade institucional-SEPI. 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A Secretaria de Estado de Comunicação Social, dentro de suas competências, conseguiu 
desempenhar suas funções a contento, com suporte orçamentário, financeiro e administrativo da Secretaria 
de Estado de Publicidade Institucional. 
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10. SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA – SC – UO: 16.1 01 
A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (SECULT), órgão integrante do GDF, foi 

reestruturada por meio do Decreto nº 21.675/2000 e tem por competências básicas: 
I. Criar, manter, preservar, estimular e apoiar direta e/ou indiretamente bibliotecas, centros de 

ação cultural, museus, arquivos, teatros, salas de espetáculos e outros afins relacionados à área de cultura;  
II. Formular e executar a política cultural do Distrito federal;  
III. Propiciar acesso à cultura, através da manutenção dos espaços culturais do DF;  
IV. Incentivar a produção cultural do Distrito Federal, por meio do Fundo da Arte e da Cultura; 
V. Incentivar os programas de valorização e profissionalização na área cultural do DF; 
VI. Promover e incentivar festivais, seminários, temporadas e programas de intercâmbio 

cultural, artístico e científico; 
VII. Promover, apoiar e patrocinar eventos de cunho artístico e cultural da cidade e 

Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno;  
VIII. Programar, coordenar, organizar, executar e fiscalizar anualmente o Festival de 

Brasília do Cinema Brasileiro, direta ou indiretamente; 
IX. Adquirir, arrendar, manter ou administrar teatros, cinemas, bibliotecas e outros espaços 

culturais. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) - 190 34 176 400 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 42 - 96 - 138 

Requisitados Órgãos do GDF - - 16 01 17 

Outros 
Estagiários - - - 36 36 

Terceirizados (FUNAP) - 08 - - 08 

Subtotal (Força de Trabalho) 42 198 146 213 599 

(+) Cedidos da unidade para outros órgãos - 06 - 19 25 

Total Geral 42 204 146 232 624 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6219 – CULTURA 

 
OBJETIVO GERAL  

Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimen to do Distrito Federal de forma a promover a 
cultura como direito da cidadania, instrumento de i ntegração social e fator econômico relevante na 
sociedade do conhecimento, por meio de ações de inc entivo a leitura, a preservação do patrimônio 
cultural e a promoções de atividades culturais. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1285 - Implantação de Plano de Incentivo a Leitura  1.330.000 620.000 0 0 
1694 - Implantação de Sistema Integrado de Bibliotecas  312.000 533.600 0 0 
2396 - Manutenção e Conservação do Patrimônio Público  3.026.000 970.490 970.484 955.837 
5284 - Manutenção e Conservação do Patrimônio Público- Manutenção 
e Conservação do Patrimônio Público - Patrimônio Histórico e Artístico - 
Distrito Federal-Distrito Federal 3.026.000 970.490 970.484 955.837 
2417 - Manutenção da Rádio Cultura  700.000 125.330 125.330 112.743 
5310 - Manutenção da Rádio Cultura-Manutenção da Rádio Cultura - 
Plano Piloto- Plano Piloto 700.000 125.330 125.330 112.743 
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Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2478 - Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro naciona l 
Cláudio Santoro 500.000 500.000 497.390 497.390 
5766 - Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro nacional Cláudio 
Santoro- Apoio à Realização do Festival de Ópera- Orquestra Sinfônica 
do Teatro nacional-Distrito Federal 500.000 500.000 497.390 497.390 
3174 - Brasília Capital Criativa  1.996.810 3.054.321 0 0 
3178 - Reforma de edificações e espaços Culturais do Patri mônio 
Histórico 500.000 13.400 13.400 13.400 
5769 - Reforma de edificações e espaços Culturais do Patrimônio  
Histórico -Revitalização do Museu Histórico de Planaltina- Planaltina 0 13.400 13.400 13.400 
3467 - Aquisição de equipamentos  450.000 450.000 0 0 
3678 - Realização de eventos  25.876.949 39.170.010 32.920.934 26.338.130 
0041 - Realização de eventos-Culturais-Distrito Federal 100.000 13.452.021 12.465.617 8.222.985 
0042 - Realização de eventos-Apoio À Via Sacra de Taguatinga.- 
Taguatinga 0 100.000 100.000 100.000 
0044 - Realização de eventos-Apoio A Realização de eventos Culturais 
da Associação de Moradores da Vila Planalto- Plano Piloto 0 51.000 51.000 51.000 
0107 - Realização de eventos-Artísticos e Culturais (Copa 2014)-Distrito 
Federal 438.439 350.280 350.280 350.280 
0108 - Realização de eventos-Apoio na Realização do PERC Brasil- 
Distrito Federal 0 522.000 522.000 300.000 
2321 - Realização de eventos-Apoio A Realização de eventos Culturais 
do Grêmio Recreativo escola de Samba "Bola Preta"- Sobradinho 0 50.001 10.000 10.000 
2323 - Realização de eventos-Realização do Festival do Rock de 
Planaltina e Seletiva Porão do Rock- Planaltina 0 135.002 134.500 134.500 
2324 - Realização de eventos-Apoio A Realização de eventos Culturais 
da Associação "Grito de Liberdade"-Distrito Federal 0 41.910 41.910 41.910 
2329 - Realização de eventos-Apoio a Realização ao evento denominado 
"Festa do Templo Budista” Desenvolvido Pelo Templo Hompa Hongwanji 
de Brasília- Distrito Federal 0 90.000 88.499 88.499 
2334 - Realização de eventos-Apoio a Promoção de Atividades Culturais 
-Distrito Federal 0 300.000 212.000 60.000 
2678 - Realização de eventos-Apoio a Realização de eventos Culturais 
em Prol da Comunidade de Taguatinga RA-III- Taguatinga 0 210.000 210.000 210.000 
2679 - Realização de eventos-Apoio a Realização de eventos Culturais 
em Prol da Comunidade do Gama- Gama 0 89.000 89.000 89.000 
2680 - Realização de eventos-Apoio a Projetos Culturais LGBT do Grupo 
Amizade LGBT do Gama RA - III- Gama 0 30.000 30.000 30.000 
2811 - Realização de eventos-Orquestra Sinfônica do Teatro nacional 
Cláudio Santoro- Distrito Federal 1.000.000 399.050 398.250 318.250 
2812 - Realização de Eventos- Aniversário de Brasília- Distrito Federal 4.000.000 4.206.100 4.205.356 3.969.806 
2817 - Realização de Eventos- Gira Cultura-Distrito Federal 2.038.510 2.038.510 624.927 516.605 
5175 - Realização de eventos-Apoio a Projetos e eventos de Cultura e 
Religiosidade Afro-brasileira da Federação de Umbanda e Candomblé de 
Brasília e entorno- Distrito Federal 30.000 30.000 30.000 30.000 
5180 - Realização de eventos-Apoio na Realização da Ação Cidade 
Cidadã e Feira Cultural nas RA- Distrito Federal 500.000 260.000 260.000 260.000 
5196 - Realização de eventos-Apoio as Atividades do CIEC- Distrito 
Federal 100.000 100.000 76.930 76.930 
5202 - Realização de eventos-Apoio a Realização de eventos de 
Quadrilhas Juninas- Distrito Federal 250.000 250.000 250.000 217.600 
5207 - Realização de eventos-Apoio a Realização do Ferrock- Distrito 
Federal 200.000 191.120 191.120 113.120 
5214 - Realização de eventos-Apoio ao Projeto Amor em Ação-Distrito 
Federal 150.000 78.000 78.000 78.000 
5218 - Realização de eventos-Apoio as Atividades do Açougue Cultural  
T-Bone- Distrito Federal 80.000 59.000 59.000 59.000 
5220 - Realização de eventos-Apoio ao Projeto Núcleo de ensinamento 
da Viola-Distrito Federal 150.000 150.000 150.000 0 
5225 - Realização de eventos-Apoio a Realização da Feicotur-Distrito 
Federal 100.000 100.000 83.500 83.500 
5226 - Realização de eventos-Apoio as Atividades da Agap-Distrito 
Federal 100.000 100.000 99.998 99.998 
5230 - Realização de eventos-Apoio a Realização da Marcha Pela 
Família e Contra as Drogas-Distrito Federal 120.000 120.000 120.000 120.000 
5236 - Realização de eventos-Apoio as Atividades da Casa do Cantador-
Distrito Federal 250.000 249.000 249.000 249.000 
5238 - Realização de eventos-Apoio Ao evento Chameb em Ceilândia- 
Ceilândia 100.000 100.000 100.000 100.000 
5240 - Realização de eventos-Apoio ao evento Maior São João do 
Cerrado-Distrito Federal 200.000 200.000 199.567 196.162 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
5251 - Realização de eventos-Apoio a Realização da Feira Cultural de 
Ceilândia- Ceilândia 50.000 50.000 50.000 50.000 
5254 - Realização de Eventos-Apoio À Realização do 4º Arraiá da 
Prefeitura Do Itapoã- Itapoã 70.000 70.000 70.000 70.000 
5281 - Realização de eventos-Realização de eventos - Festival de 
Cinema de Brasília- Plano Piloto 1.000.000 2.381.920 2.381.320 2.375.205 
5283 - Realização de eventos-Realização de eventos - Festival de Ópera- 
Plano Piloto 100.000 984.600 984.600 980.850 
5288 - Realização de eventos-Realização de eventos - Pontos de Cultura 
- Distrito Federal-Distrito Federal 1.000.000 2.224.050 773.101 444.713 
5295 - Realização de eventos-Realização de Atividades Culturais- Distrito 
Federal 1.000.000 990.000 989.790 989.790 
5296 - Realização de eventos-Promoção de Atividades Culturais- Distrito 
Federal 1.000.000 1.580.000 1.579.200 1.579.200 
5385 - Realização de eventos-Apoio as Atividades da Orquestra Sinfônica 
de Brasília/DF- Distrito Federal 300.000 300.000 299.938 201.469 
5417 - Realização de eventos-Apoio e Promoção de Diversas Atividades 
Culturais nas Diversas RAS do Distrito Federal-Distrito Federal 1.750.000 421.446 419.414 256.414 
5582 - Realização de eventos- Apoio ao evento denominado “Via Sacra 
do Lago Sul de 2013"- Lago Sul 100.000 100.000 99.990 99.990 
5596 - Realização de eventos-Apoio a Realização de eventos 
desenvolvidos Pela Bateria nota Show - Ceilândia. - Ceilândia 100.000 100.000 73.928 73.874 
5623 - Realização de eventos-Realização da Festa do Divino Espírito 
Santo em Planaltina- Planaltina 150.000 150.000 149.891 149.891 
5626 - Realização de eventos-Realização da Festa de Santa Rita em 
Planaltina- Planaltina 100.000 65.000 60.620 60.620 
5630 - Realização de eventos-Realização da Festa do Boi de Seu 
Teodoro -Distrito Federal 100.000 65.000 62.500 62.500 
5686 - Realização de Eventos-Realização de Eventos - Apoio a 
Realização do 2º Festival de Música Candango Cantador-Distrito Federal 250.000 250.000 250.000 250.000 
5713 - Realização de eventos-Apoio a Via Sacra de Surdos de Brasília- 
Plano Piloto 120.000 120.000 119.734 119.734 
5844 - Realização de eventos-Apoio as Atividades Culturais em Todas as 
Cidades-Distrito Federal 1.400.000 1.250.000 1.238.634 1.104.914 
5867 - Realização de eventos-Realização da Festa de Pentecoste de 
Planaltina- Planaltina 0 50.000 49.000 49.000 
5884 - Realização de eventos-Apoio ao Festival Porão do Rock-Distrito 
Federal 0 706.000 705.500 705.500 
5892 - Realização de eventos- Festival de Música e dança Gospel-Distrito 
Federal 0 150.000 150.000 95.000 
5894 - Realização de eventos-Apoio ao Projeto Viva Arte Viva da 
Orquestra Filarmônica de Brasília- Distrito Federal 0 160.000 160.000 0 
5895 - Realização de eventos-Apoio ao Celebrar Brasília 2013-Distrito 
Federal 0 350.000 346.320 346.320 
5898 - Realização de eventos-Apoio a Realização do Projeto "Açougue 
Cultural T - Bone".- Plano Piloto 0 100.000 97.000 97.000 
5909 - Realização de eventos-Encontro de Cultura Gospel-Distrito 
Federal 0 150.000 150.000 0 
5928 - Realização de eventos-Apoio a Realização do espetáculo "Nona 
Sinfonia" de L. Van Beethoven - Orquestra Sinfônica do Teatro nacional-
Distrito Federal 0 250.000 180.000 0 
4089 - Capacitação de Pessoas  2.125.000 338.000 338.000 338.000 
5617 - Capacitação de Pessoas-Apoio as Atividades do IBI- Instituto 
Brasileiro de Integração-Cultura,Turismo e Cidadania- Taguatinga 300.000 300.000 300.000 300.000 
5651 - Capacitação de Pessoas-Apoio as Atividades do IC- BSB Instituto 
Cultural Black Spin Breakers- Brazlândia 150.000 38.000 38.000 38.000 
4090 - Apoio a  eventos  35.194.000 33.030.930 31.801.870 27.343.801 
0040 - Apoio a eventos--Distrito Federal 100.000 1.028.458 1.012.457 942.924 
0067 - Apoio a eventos-Apoio a Realização do Congresso nacional do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-Distrito Federal 0 100.000 95.715 0 
2135 - Apoio a eventos- Apoio a Realização do Festival Porão do Rock-
Distrito Federal 0 100.000 100.000 100.000 
2139 - Apoio a eventos- Apoio a Realização do evento "Quilombos da 
Liberdade" no- Distrito Federal 0 100.000 83.170 0 
2140 - Apoio a eventos-Apoio a Realização de eventos - Lavagem do 
Acarajé da Yaya em Taguatinga Norte- Distrito Federal 0 30.000 25.000 25.000 
2142 - Apoio a eventos-Apoio a Realização de Diversos eventos 
Culturais- Distrito Federal 0 150.000 128.000 128.000 
2145 - Apoio a eventos-Culturais nas Regiões Administrativas- Distrito 
Federal 0 200.000 200.000 0 
2146 - Apoio a eventos- e atividades Culturais no Distrito Federal 0 200.000 180.000 180.000 
2148 - Apoio a eventos- Apoio a realização do evento "1ª Etapa 
Festcultura e Arte Urbana"-Distrito Federal 0 98.000 79.935 0 
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2519 - Apoio a eventos- Carnaval- Distrito Federal 9.000.000 9.345.558 9.345.530 9.298.443 
5131 - Apoio a eventos- Apoio a Celebração de Corpus Christi no Distrito 
Federal- Distrito Federal 200.000 195.917 193.414 170.594 
5132 - Apoio a eventos-Apoio ao evento “Hallel no Distrito Federal”-
Distrito Federal 200.000 195.527 194.229 0 
5147 - Apoio a eventos-Apoio a Realização de eventos Culturais e 
educacionais em Todo Distrito Federal-Distrito Federal 1.300.000 1.155.000 1.013.571 816.458 
5155 - Apoio a eventos-Apoio as Atividades do Rock Brasília/ DF- Distrito 
Federal 300.000 550.000 550.000 550.000 
5256 - Apoio a eventos-Apoio a Realização do Projeto Caravana da 
História-Distrito Federal 100.000 100.000 100.000 0 
5298 - Apoio a eventos-Apoio a Diversos eventos Culturais no Distrito 
Federal- Distrito Federal 600.000 2.100.000 1.894.274 1.345.935 
5420 - Apoio a eventos-Apoio as Atividades Socioculturais no Distrito 
Federal - 2013-Distrito Federal 3.490.000 2.890.000 2.833.348 2.346.114 
5434 - Apoio a eventos-Apoio a Realização de eventos Culturais no 
Âmbito do Distrito Federal-Distrito Federal 150.000 47.000 47.000 47.000 
5459 - Apoio a eventos-Apoio as Atividades Artísticas e de Cultura 
Popular Vinculadas a Centro de Tradições Populares- Distrito Federal 100.000 100.000 100.000 100.000 
5460 - Apoio a eventos-Apoio a Realização de Atividades Culturais do 
Distrito Federal-Distrito Federal 1.000.000 862.609 799.125 792.326 
5470 - Apoio a eventos-Apoio a Realização eventos - O Maior São João 
do Cerrado-Distrito Federal 200.000 98.000 98.000 98.000 
5499 - Apoio a eventos-Apoio as Atividades Culturais da Quadrilha 
Triscou Queimou- Paranoá 25.000 25.000 25.000 25.000 
5503 - Apoio a eventos-Apoio a Realização do Festival de Cultura 
Popular do Grapi na Região Administrativa do Itapoã Ra XXVIII- Itapoã 25.000 24.000 24.000 0 
5536 - Apoio a Eventos-Apoio a Realização do 12º ENCONTRO DE 
VIOLEIROS- Distrito Federal 150.000 150.000 150.000 150.000 
5575 - Apoio a eventos -Incentivo a Atividades Sócio-Culturais nas 
Regiões Administrativas do DF- Distrito Federal 1.500.000 1.290.000 1.163.203 1.124.798 
5588 - Apoio a eventos-Apoio as Atividades Culturais do Grêmio 
Recreativo escola de Samba Unidos da Vila Paranoá-Distrito Federal 230.000 230.000 230.000 230.000 
5593 - Apoio a eventos- Apoio as Atividades Culturais do Grêmio 
Recreativo escola de Samba Capela Imperial-Distrito Federal 100.000 100.000 100.000 100.000 
5663 - Apoio a eventos-Apoio a Promoção de eventos nas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal-Distrito Federal 2.700.000 1.807.000 1.787.000 1.772.000 
5684 - Apoio a eventos-Apoio a eventos Culturais nas RA do Distrito 
Federal-Distrito Federal 3.000.000 2.797.250 2.744.720 2.364.720 
5701 - Apoio a eventos- Apoio a eventos Culturais e educativos- Distrito 
Federal 530.000 530.000 526.967 98.000 
5770 - Apoio a eventos-Apoio a Realização de Via Sacra em Taguatinga, 
Planaltina e Paranoá- Distrito Federal 300.000 300.000 295.292 295.292 
5772 - Apoio a eventos- Apoio a Realização de eventos Culturais no DF-
Distrito-Federal 1.340.000 598.610 598.610 598.610 
5805 - Apoio a eventos-Apoio a Realização de 07 eventos Relativos a 
Aniversários de Bairros de Ceilândia- Ceilândia 350.000 250.000 238.000 0 
5809 - Apoio a eventos-Apoio a Realização do evento Folia de Reis- 
Ceilândia 200.000 40.000 39.000 0 
5810 - Apoio a eventos-Apoio a Realização do evento Vaquejada JC-  
Distrito Federal 200.000 200.000 199.776 187.776 
5811 - Apoio a eventos- Apoio a Realização do evento Itinerância 
Forrozeira-Distrito Federal 150.000 150.000 150.000 150.000 
5814 - Apoio a eventos-Apoio a Realização da Semana de Arte e Cultura 
de Ceilândia- Ceilândia 100.000 100.000 100.000 100.000 
5821 - Apoio a eventos- Fomento a Arte e Cultura no Distrito Federal-
Distrito Federal 1.500.000 1.200.000 1.190.794 1.190.794 
5825 - Apoio a eventos-Apoio a Realização do evento Viva Arte Via-
Distrito Federal 100.000 100.000 100.000 100.000 
5826 - Apoio a eventos-Apoio a Realização do evento do Dia do 
estudante (UMESB)-Distrito Federal 200.000 200.000 199.500 171.500 
5832 - Apoio a eventos- Apoio a Realização de 10 edições do evento 
Andança Sertaneja- Distrito Federal 400.000 300.000 300.000 0 
5836 - Apoio ao Lançamento do Cd Cantando São Francisco de Rio 
Abaixo nas escolas de Ceilândia  100.000 94.000 94.000 0 
5837 - Apoio a eventos- Apoio a Realização da Caravana da Igualdade 
Racial-Distrito Federal 150.000 40.000 40.000 40.000 
5839 - Apoio a eventos- Apoio a Realização do Festival da Arte e da 
Cultura Candanga – FACC -Distrito Federal 300.000 300.000 300.000 300.000 
5846 - Apoio a eventos- Apoio ao "II Festival Internacional de Cinema de 
Brasília (BIFF)"-Distrito Federal 0 750.000 741.418 741.418 
5873 - Apoio a eventos- Apoio a Realização do II Festival Internacional de 
Cinema de Brasília - BIFF- Distrito Federal 0 142.000 142.000 142.000 
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5875 - Apoio a eventos-Apoio a Realização de Atividades de Fomento À 
Cultura e O Turismo no Distrito Federal-Distrito Federal 0 549.999 464.900 341.100 
5876 - Apoio a eventos-  Apoio a Projetos Culturais- Distrito Federal 0 270.000 227.800 75.000 
5884 - Apoio a eventos-Apoio ao Festival Elefante Branco-Distrito Federal 0 70.000 70.000 0 
5885 - Apoio a eventos-Oficinas da escola Criativa Olodum- Planaltina 0 50.000 50.000 0 
5886 - Apoio a eventos-Apoio ao evento Se Liga 16-Distrito Federal 0 80.000 43.800 0 
5891 - Apoio a eventos-Apoio ao Projeto Campanha Se Liga 16!-Distrito 
Federal 0 100.000 5.000 0 
5893 - Apoio a eventos-  Apoio as Atividades Culturais em Todo Distrito 
Federal-Distrito Federal 0 260.000 163.320 105.000 
5894 - Apoio a eventos- Apoio a Realização do Dia do Sertanejo-Distrito 
Federal 0 225.000 225.000 0 
4091 - Apoio a  Projetos  2.500.000 1.991.603 1.979.919 1.658.713 
5154 - Apoio a Projetos- Apoio a Realização de Projetos Culturais no DF 
–Distrito-Federal 600.000 666.000 662.000 662.000 
5342 - Apoio a Projetos-Apoio ao Projeto Cia Nós no Bambú-Distrito 
Federal 250.000 199.800 199.800 199.800 
5597 - Apoio a Projetos-Apoio a Associação das entidades Usuárias de 
Canal Comunitário no Distrito Federal. -Distrito Federal 200.000 165.790 165.790 0 
5793 - Apoio a Projetos-Apoio a Realização de Projetos Culturais no  
DF-Distrito Federal 0 100.000 100.000 100.000 
5797 - Apoio a Projetos-Apoio a Realização do Projeto "Esferas 
Musicais"-Distrito Federal 0 150.000 150.000 150.000 
5798 - Apoio a Projetos-Apoio a Realização do evento "2° encontro dos 
Bambas” de Taguatinga"- Taguatinga 0 50.000 50.000 50.000 
5800 - Apoio a Projetos-Apoio a Realização do Projeto "2º Encontro de 
Bambas de Taguatinga” - Taguatinga 0 45.000 45.000 45.000 
5802 - Apoio a Projetos- Apoio a Realização do Projeto Festival de 
Reggae no DF- Distrito Federal 0 100.000 100.000 100.000 
5809 - Apoio a Projetos- Apoio a Realização de Projetos Culturais- 
Distrito Federal 0 315.013 312.913 312.913 
5823 - Apoio a Projetos-  Apoio ao IX Festival de Brasília de Cultura 
Popular-Distrito Federal 0 200.000 194.416 39.000 
5928 - Implantação de Bibliotecas Públicas  860.000 0 0 0 
5968 - Construção de espaço Cultural  200.000 46.735 46.735 45.735 
8992 - Apoio a Construção, Manutenção, Preservação e Valorização dos 
espaços Culturais do Distrito Federal. 200.000 46.735 46.735 45.735 
6059 - Manutenção da Rede de Bibliotecas Públicas  2.000.000 100.421 99.854 97.791 
8772 - Manutenção da Rede de Bibliotecas Públicas--Distrito Federal 2.000.000 100.421 99.854 97.791 
9105 - Apoio Financeiro a  Projetos  0 0 0 0 
9112 - Apoio Financeiro ao Memorial JK  2.440.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000 
0001 - Apoio Financeiro ao Memorial JK-- Plano Piloto 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 
5193 - Apoio Financeiro ao Memorial JK- Apoio Financeiro Ao Memorial 
JK - Manutenção e Conservação do Memorial JK-Distrito Federal 190.000 190.000 190.000 190.000 

Total do Programa  80.010.759 83.384.840 71.233.915 59.841.540 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
001 - Promover a estruturação da política do livro e da leitura, contribuindo para o desenvolvimento 
sócio-cultural da população do Distrito Federal e a  Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno 
– RIDE, através de ações de formação, estruturação de bibliotecas, ampliação da mala do livro e 
apoio a cadeia produtiva do livro. 
 
Indicadores: 

Denominação do Indicador  
Unidade de  

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

Mm/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

 Bibliotecas instaladas Unidade - Anual 31/05/2011 
5/ 
0 

5/ 
0 

5 5 CPLL 

Bibliotecas públicas 
modernizadas 

Unidade - Anual 31/05/2011 5/ 
0 

5/ 
0 

5 5 CPLL 

Pontos de Leitura instalados Unidade - Anual 31/05/2011 
10/ 
0 

10/ 
0 10 10 CPLL 

Edição de livros em formatos 
especiais (Braile, áudio-livro e e-
book) título - ano 

Unidade - Anual 31/05/2011 10/ 
0 

20/ 
0 

30 40 CPLL 

Agentes da Mala do Livro 
capacitados e qualificados 

Unidade - Anual 31/05/2011 500/ 
0 

500/ 
0 

500 500 CPLL 

Bibliotecários e auxiliares 
capacitados e qualificados em 
mediação de leitura 

Unidade - Anual 31/05/2011 20/ 
0 

40/ 
0 
 

60 80 CPLL 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 – Promover a manutenção, preservação e valoriza ção do patrimônio cultural material e imaterial 
do Distrito Federal, por meio de ações de restauraç ão, educação patrimonial e memória, 
revitalizando os espaços culturais existentes e con struindo novos. 
 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado em 
Mm/A.A. 

Periodicidade de 
Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Quantidade de patrimônio 
reformado % 20 Anual 31/05/2011 

30/ 
2,4 

40/ 
12 70 80 SUPHAC 

Acervo digitalizado e 
restaurado % 10 Anual 31/05/2011 

30/ 
0 

60/ 
0 70 80 SUPHAC 

Quantidade de Áreas de 
Memória criadas 

Unidade - Semestral 31/05/2011 10/ 
0 

15/ 
0 

20 30 SUPHAC 

Quantidade de museus 
integrado ao sistema 
criado. 

Unidade - Semestral 31/05/2011 
10/ 
0 

30/ 
0 

40 66 SUPHAC 

Quantidade de espaços 
culturais construídos Unidade - Anual 31/05/2011 

1/ 
0 

05/ 
0 05 5 SUPHAC 

 
Quantidade de patrimônio reformado 

No exercício 2013 a Secretaria de Estado de Cultura do DF promoveu a restauração e 
manutenção de estruturas em 12 espaços culturais, dentre eles: reforma do mobiliário do Panteão da Pátria; 
do portão de entrada do Museu do Catetinho e confecção de placas indicativas para o Museu e para o 
Teatro Nacional Cláudio Santoro; troca de vidros trincados das portas e manutenção do motor WEG do 
Museu Nacional da República; desobstrução da rede pluvial da Secretaria; restauração do harmônio da 
igreja São Sebastião, em Planaltina; manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Secretaria e de seus 
Próprios Culturais; do sistema de captação de imagens e reparo no teto de gesso da Biblioteca Nacional de 
Brasília; manutenção corretiva e preventiva das instalações hidráulicas e elétricas do Teatro Nacional 
Cláudio Santoro; reparo no forro de gesso do Centro de Danças: trincas recompostas e reparadas; molduras 
e cantoneiras recolocadas nos forros das salas, totalizando 22m² de forro de gesso recebidos e colocados; 
manutenção do Memorial JK; da Rádio Cultura FM; dos elevadores da Secretaria de Estado de Cultura e do 
Teatro Nacional Cláudio Santoro; das instalações elétricas da Biblioteca Nacional e da Casa do Cantador. 
Cumpriu-se o objetivo proposto em relação a essas realizações. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 - Promover e difundir a produção cultural no Di strito Federal das diferentes expressões locais, 
oriundas das diversas regiões brasileiras e das exp ressões culturais do mundo. 
 

Indicadores: 

Atividades, ações e projetos 
sociais de leitura apoiados Unidade - Anual 31/05/2011 

10/ 
0 

10/ 
0 10 10 CPLL 

Prêmio para reconhecimento às 
ações de incentivo às práticas 
sociais de leitura no Distrito 
Federal 

Unidade - Anual 31/05/2011 1/ 
0 

1/ 
0 

1 1 CPLL 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

 MM/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Quantidade de atividades de 
valorização da cultura 
brasileira apoiadas 

Unidade 07 Anual 30/06/2011 8/ 
6 

8/ 
16 

8 8 SME 

Quantidade de ações 
integradas com vistas à copa 
do mundo de 2014 

Unidade 01 Anual 30/06/2011 
5/ 
0 

5/ 
0 5 - 

SME 
 

Quantidade de Festivais 
Artístico/Culturais apoiados 

Unidade 05 Anual 30/06/2011 8/ 
11 

8/ 
24 

8 8 SME 
 

Quantidade de Atividades 
Culturais Prioritárias do GDF 
realizadas 

Unidade 08 Anual 30/06/2011 10/ 
35 

10/ 
12 

10 10 SME 

Quantidade de Atividades 
Locais organizadas pelas 
RA’s, apoiadas 

Unidade 07 Anual 30/06/2011 
45/ 
51 

45/ 
57 45 45 SME 
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Quantidade de Atividades de valorização da cultura brasileira apoiadas: 16  

− Ato de Adesão do Distrito Federal ao Sistema Nacional de Cultura, com público de 2.000   
pessoas aproximadamente; 

− 4ª Conferência de Cultura do DF, com público não informado; 
− O Maior São João do Cerrado, com público estimado de 800.000 pessoas; 
− Berço do Samba – GRES Bola Preta, com público não informado; 
− XV Show Cultural de Capoeira 1º de Maio, com público estimado de 1.500 pessoas; 
− Temporada 2013 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público 

estimado de 36.450 pessoas durante toda a Temporada; 
− III Festival de Ópera de Brasília, com público estimado de 11.763 pessoas durante todo o     

evento; 
− Gira Cultura, com público não informado; 
− Quinta Cultural T-Bone 2013, com público estimado de 800 pessoas; 
− Cinema a Céu Aberto; Incubadora de Palhaços; Fundação Athos Bulcão – Centro de 

Difusão de Artes Visuais, Educação Patrimonial e Memória e Caminhos Audiovisuais; 
− Copa Cultural – A Copa Começa Aqui, com público estimado de 850.000 pessoas; 
− São João dos 50 Anos do Boi de Seu Teodoro, com público estimado de 5.000 pessoas; 
− Viva Arte Viva, com público estimado de 5.000 pessoas; 
− Nona Sinfonia de L. Van Beethoven, com público estimado de 3.200 pessoas; 
− Encontro Nacional das Mulheres Campesinas, com público estimado de 3.000 pessoas; 
− Carnaval em todo o DF, com público estimado de 912.000 pessoas. 

  

Quantidade de Festivais Artísticos/Culturais apoiad os: 24 

− Renato Russo Sinfônico, no Ginásio Nilson Nelson, com público não informado; 
− Festival de Música Candango Cantador, na Casa do Cantador, na Ceilândia, com público 

estimado de 800 pessoas; 
− Festival Internacional de Teatro de Brasília, com público não informado; 
− Circula – Incubadora Digital de Apoio ao Rock e Música Independente, como parte 

integrante do PERC Brasil, em novembro de 2013, com público não informado; 
− Festival PERC Brasil – Música e  Cidadania, com público estimado de 15.000 pessoas; 
− Festival Porão do Rock, com público estimado de 500.000 pessoas; 
− Ferrock de Canto a Canto 2013 – In Memorian, com público estimado de 800; 
− Festival Regional de Repentistas do DF, com público estimado de 75 pessoas; 
− 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 17 a 24/09/2013, no Teatro 

Nacional Cláudio Santoro, com público estimado de 30.000 pessoas durante todo o evento; 
− Festival de Ópera de Brasília, já citado nas atividades de valorização da cultura; 
− 12º Festival Internacional de Bonecos de Brasília; 
− Festival Cerrado Virtual 2013, com público estimado de 5.000 pessoas; 
− Festival Brasileiro de Teatro do Terreiro, com público estimado de 1.000; 
− Festival de Música Popular do Gama, com público não; 
− Festival de Cultura Black, com público estimado de 2.000 pessoas; 
− Festival Folclórico de Cultura Popular Nordestina, com público estimado de 3.000 pessoas; 
− 13º Encontro de Violeiros no Distrito Federal, com público estimado de 600 pessoas; 
−  Festival das Águas, com público estimado de 30.000 pessoas; 
− Festiva Limpa Brasil – Let’s Do It, com público de 15.000 pessoas; 
− Festival Lixo e Cidadania, com público estimado de 18.000 pessoas; 
− Festival da Arte e da Cultura Candanga – FACC, com público não informado; 
− II Festival Internacional de Cinema de Brasília - BIFF, com público não informado; 

Quantidade Eventos 
Artístico-Religiosos apoiados Unidade 05 Anual 30/06/2011 

6/ 
0 

6/ 
16 6 6 SME 

Quantidade de ações de 
Intercâmbio Cultural 
apoiados 

Unidade 02 Anual 30/06/2011 
40/ 
90 

40/ 
0 40 40 SME 
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− Elefante Festival de Música, com público estimado de 8.000 pessoas; 
− II Festival de Reggae no Distrito Federal, no Guará, com público estimado de 500 pessoas. 

 
Quantidade de Atividades Culturais Prioritárias do GDF realizadas: 12 

− Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, com público estimado de 4.000 pessoas; 
− Prêmio José Aparecido de Oliveira, com público não informado; 
− GDF Junto de Você, relacionado às ações sociais do governo em prol da população em 

todo o DF, com público não informado; 
− 53º Aniversario de Brasília em todo o Distrito Federal, com público estimado de 800.000 

pessoas; 
− Sexta do Repente, na Casa do Cantador, na Ceilândia, em 7 etapas, valorizando a música 

caipira, com público estimado de 2.300 pessoas durante todas as etapas do evento; 
− Conscientização e Sustentabilidade do Lago Paranoá – 24 Horas de Mergulho, com público 

estimado de 500 pessoas; 
−  Plano Decenal de Cultura; 
−  Encontro Literário – Cultural da Reforma Agrária, com público não informado; 
− Copa das Confederações, com público não informado; 
− Cultura de Seu Teodoro nas Escolas Públicas de Sobradinho, com público estimado de 500 

alunos; 
− Abertura da Copa das Confederações, com público estimado de 25.000 pessoas; 
− Projeto Mérito Empreendedor, com público estimado de 300 pessoas; 

 
Quantidade de Atividades Locais organizadas pelas R AS apoiadas: 57 

−  Festa do Interior: Encontro Cultural da Vila Planalto, com público estimado de 1.500 
pessoas; 

−  I Escola Cigana do DF, com público não informado; 
−  Aniversário da Candangolândia, com público 300 pessoas; 
− Conectando Vidas, em Taguatinga, com público estimado de 420 pessoas; 
− 2ª Edição da TPMs – Temporada de Palhaças no Mês da Mulher, com público estimado de 

400 pessoas; 
− Dia da Diversidade Cultural LGBT 2013, no Gama, com público estimado de 1.000 pessoas; 
− Ação Cidade Cidadã e Feira Cultural 2013 em diversas Regiões Administrativas do Distrito 

Federal: Sobradinho, com público estimado de 2.000 pessoas; Planaltina, 500 pessoas; Paranoá, 1.200 
pessoas; Vila Planalto, 500 pessoas; Estrutural, 350 pessoas; Ceilândia: 750 pessoas; Taguatinga: 600 
pessoas; Samambaia: 1.500 pessoas; Recanto das Emas: 800 pessoas; 

− Festa Comunitária de Planaltina, com público estimado de 500 pessoas; 
− 13º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno, com público estimado de 3.000         

pessoas e objetivo alcançado com êxito; 
−  Feicotur, em Sobradinho, dentro das comemorações do aniversário da cidade, com público 

estimado de 43.500 pessoas; 
− II Olimpíada da Ceilândia, com público não informado; 
− Marcha pela Família e contra as Drogas, em 1º de maio de 2013, com público aproximado 

de 2.000 pessoas; 
− Feira Cultural da Ceilândia – Semana da Arte e Cultura da Ceilândia, na Casa do Cantador, 

com público estimado de 150 pessoas; 
− 4º Arraiá da Prefeitura Comunitária do Itapoã, com público estimado de 2.000 pessoas; 
− 1ª Etapa Role Cultural e Esportivo, com público estimado de 800; 
− Festividades de Dia das Mães, com público estimado de 3.000 pessoas; 
− 5ª Parada LGBT do Gama, com público estimado de 5.000; 
− Domingão do Lazer, com público não informado; 
− 19ª Caminhada da Paz, com público estimado de 300 pessoas; 
− 22º Aniversário do Varjão, com público estimado de 150 pessoas; 
− 1ª Noite de Kizomba com os Baluartes do Samba, com público estimado de 300; 
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− 8ª Parada Cultural da Diversidade LGBT de Taguatinga, com público estimado de 65.000 
pessoas; 

− Acorda Moçada, com público estimado de 130 pessoas; 
− Segunda Etapa Eurobatlle Brasil, com público estimado de 1.000 pessoas; 
− Quintal do Samba, com público estimado de 3.000 pessoas; 
− Quilombos da Liberdade, com público estimado de 600 pessoas; 
− XI Lavagem do Acarajé da Yayá, com público estimado de 500 pessoas; 
− 1ª Etapa Festcultura e Arte Urbana, com público não informado; 
− Caia no Samba com  a Bateria Nota Show, com público estimado de 3.000 pessoas;  
− Cantar e Contar Histórias, com público não informado; 
− Mês da Consciência Negra – Beleza Negra Fashion Show, com público não informado; 
− 1ª Festividade em Defesa das Famílias da Estrutural, com público de 350 pessoas; 
− 42º Aniversário da Ceilândia, com público estimado de 12.000; 
− 8º Aniversário do Itapoã, com público estimado de 8.000 pessoas; 
− Poesia Urbana no Metrô, com público estimado de 1.500 pessoas; 
− Rapensando nas Escolas e Zoo Vai ás Escolas, com público não informado; 
− Dia da Intolerância Racial, com público não informado; 
− Dia da Diversidade Cultural LGBT, no Plano Piloto, com público estimado de 1.000 pessoas; 
− Samba é Cultura e Ação Social, no Paranoá, com público estimado de 3.000 pessoas; 
− III Encontro de Bambas da Asa Norte, com público estimado de 800 pessoas; 
− Rap Hour nas Escolas, com público de 200 alunos; 
− Itinerância Forrozeira, na Ceilândia, com público estimado de 50.000 pessoas; 
− 3º Show Cultural do Parque João Coragem, em Brazlândia, com público estimado de 15.000 

pessoas; 
− Congresso da Juventude do P Sul, na Ceilândia, com público estimado de 300 pessoas; 
− 80º Aniversário de Brazlândia, com público estimado de 4.000 pessoas; 
−  Show Gospel em comemoração ao Aniversário do Guará, com público estimado de 200 

pessoas; 
− Cantando São Francisco Rio Abaixo, com público estimado de 500 pessoas; 
− O Sábado Cultural – Paranoá FM Mostra Sua Voz, com público não informado; 
− Escola Olodum – Uma Escola Criativa, com público estimado de 300 pessoas; 
− Se Liga 16, na Ceilândia, com público estimado de 3.000 pessoas; 
− 1º Circuito Brasiliense de Skate do DF, com público não informado; 
− 1ª Caravana Cultura da Ceilândia, com público estimado de 8.000 pessoas; 
− Cia Nós No Bambu – Circuito Educacional 2013, com público estimado de 9.000 pessoas;

      Circuito do Samba, na ARUC, com público estimado de 350 pessoas; 
− XVIII Capoesco – Semana da Pátria, com público estimado de 12.000 pessoas; 
− LGBT Folia 2013, com público estimado de 4.000 pessoas; 
− Sabadão Cultural e Popular, com público não informado; 
− 1ª Festa Junina de Água Quente, no Recanto das Emas, com público de 300 pessoas. 

 
Quantidade de Eventos Artístico-Religiosos apoiados : 16 

− Realização da Semana Santa em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal: 
Planaltina, Taguatinga, Paranoá, Lago Sul, Gama, inclusive a Via Sacra dos Surdos, todos com encenação 
por artistas locais e convidados, lembrando a Paixão de Cristo, entre os dias 23 e 31 de março de 2013, 
com público total estimado de 600.000 pessoas durante todo o evento. O objetivo de levar ao público um 
pouco do sacrifício do Cristo pelas pessoas na história da humanidade foi alcançado; 

−  40ª Quermesse do Templo Budista, desenvolvido pelo templo Hompa Hongwanji de 
Brasília, no período de 03/08 a 01/09, na EQS 315/316 - Asa Sul, no Templo Shin Budista de Brasília. Trata-
se de um evento tradicional com programação cultural, gastronômica e social, com Bom-Odori, ou seja, 
dança folclórica, ao som do Taiko e Matsuri Dance, artes marciais e culinária japonesa: sushi, sashimi, 
udon, yakisoba, tempura, guioza, doces. Na ocasião houve visitação guiada ao templo e informações sobre 
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o Budismo e Meditação. O público estimado foi de 80 pessoas por dia, totalizando em torno de 800 pessoas 
durante todo o evento; 

−  XII Festa da Santíssima Trindade, considerada uma das solenidades mais importantes do 
ano litúrgico católico. Celebra-se a missa votiva no primeiro domingo depois de pentecostes. Em 2013 
aconteceu no período de 07 a 09/06, no Gama, com público estimado de 3.000 pessoas durante todo o 
evento; 

−  Cultural Festa de Ogum 2013, festividade em que se cultua o orixá Ogum, sincretizado com 
o Santo Guerreiro São Jorge, no catolicismo. Aconteceu no dia 28/04/2013, na Praça dos Orixás – Prainha 
e teve um público estimado de 800 pessoas; 

−  XII Encontro de Folia de Reis no DF, evento inspirado na tradição católica que conta a 
história dos três reis magos, porém, hoje, é considerado laico, uma vez que agrega elementos folclóricos, 
seguindo lendas e tradições locais. Em 2013 aconteceu no período de dezembro de 2013 a início de janeiro 
de 2014 por vários locais do DF. O público estimado foi de 15.000 pessoas durante todo o evento;  

− 28º Chamepe – Chamada para Avivamento de Mocidades Evangélicas Pentecostais, evento 
tradicionalmente realizado pela igreja evangélica que tem por objetivo reacender a chama da fé no coração 
do jovem – o chamado avivamento. O público estimado no evento não foi informado; 

− Festa de Santa Rita e de Pentecostes, em Planaltina, com público não informado; 
−  Celebrar Brasília 2013, no Museu da República, e Árvore dos Sonhos, na Catedral 

Ecumênica de Brasília, com público estimado de 800 pessoas, alcançando o objetivo proposto; 
− II Encontro Cultural Gospel, com público estimado de 8.000 pessoas; 
− Festival de Música e Dança Gospel, com público não informado; 
− Festa dos Padroeiros, com público estimado de 500 pessoas; 
− Caravana da Igualdade Racial, na Praça dos Orixás, com público estimado de 130 pessoas; 
−  Corpus Christi e Festival de Música Gospel em todo o Distrito Federal, com público 

estimado de 8.000 pessoas. Objetivo alcançado; 
− Hallel, evento evangélico, que aconteceu em 14/12/2013, com público não informado; 
− Natal Começa Aqui, com público estimado de 300 pessoas; 
− Festividades de Final de Ano: Natal e Réveillon em todo o Distrito Federal, com público 

estimado de 800.000 pessoas em todas as comemorações; 
 
Podemos afirmar que o objetivo proposto nas diversas realizações, em sua maioria, foi atingido 

com êxito. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – ED UCAÇÃO E CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  200.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  49.520.118 49.117.727 48.914.607 48.914.607 
8715 - Administração de Pessoal-Secretaria de Cultura-Distrito Federal 49.520.118 49.117.727 48.914.607 48.914.607 
8504 - Concessão de Benefícios a  Servidores  2.115.000 2.248.686 2.217.098 2.217.098 
9551 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Cultura 
Distrito Federal 2.115.000 2.248.686 2.217.098 2.217.098 
8517 - Manutenção de Serviços A dministrativos Gerais  5.234.000 7.730.790 7.718.032 7.305.243 
9634 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
Cultura-Distrito Federal 5.200.000 7.700.458 7.687.700 7.280.569 
9742 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Patrimônio 
Histórico e Artístico-Distrito Federal 34.000 30.332 30.332 24.674 

Total do  Programa  57.169.118 59.097.203 58.849.737 58.436.948 
 

A Secretaria de Estado de Cultura remunerou, durante o exercício 2013, em média, 546 
servidores ativos e manteve com êxito os serviços administrativos gerais desta SEC, alcançando as metas 
referentes a essa área de atuação da Unidade. 

No período de 01/01/2013 a 31/12/2013 a Secretaria de Estado de Cultura concedeu quatro 
tipos de benefícios aos servidores ativos a saber: auxílio-creche a uma média de 60 servidores; auxílio-
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natalidade a 7 servidoras; auxílio-alimentação a aproximadamente 500 servidores, e auxílio-transporte a 
uma média de 73 servidores; alcançou as metas inerentes a essas etapas durante o período supracitado. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇAO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1269 - Ampliação e Reestruturação dos Centros de Convivência de 
Idosos - CCIS do Distrito Federal  0 0 0 0 
4207 - Ações de Prevenção e Combate a Homofobia  0 0 0 0 
2426 – Reintegra Cidadão  50.000 50.000 50.000 47.164 
8389 - Reintegra Cidadão – Secretaria de Cultura – Distrito Federal 50.000 50.000 50.000 47.164 

Total do Programa  50.000 50.000 50.000 47.164 
 

Em 2013 a Secretaria de Estado de Cultura acolheu 08 trabalhadores presos terceirizados 
através da FUNAP – Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso, cujos detentos executaram 
serviços administrativos de atividade-meio, alcançando-se o objetivo proposto ao final do exercício.  

3.  Informações complementares 

Dados Estatísticos do Centro Cultural 3 Poderes: 
Panteão da Pátria 

O Panteão da Pátria, no Centro Cultural 3 Poderes, é um monumento projetado por Oscar 
Niemeyer que homenageia os heróis nacionais; é uma espécie de mausoléu e em seu acervo encontram-se 
20 nomes no Livro de Aço, de pessoas que tiveram importância histórica para a Capital. Nos salões do 
prédio figuram dois novos quadros de heróis brasileiros para compor um novo acervo a ser criado pela 
administração local. O local esteve fechado para reforma durante todo o exercício 2011, e retornou suas 
atividades de visitação ao público em setembro de 2012. Em 2013 totalizaram, de visitação às suas 
dependências, 60.611 pessoas, conforme consta no quadro abaixo:  

 
2011 2012 2013 

0 15.199 60.611 
 

Espaço Lúcio Costa 
Representa um pequeno museu subterrâneo concebido por Oscar Niemeyer para homenagear 

o idealizador da capital, Lúcio Costa. Foi inaugurado no dia 27/02/1992, em meio às comemorações dos 90 
anos de Lúcio Costa. Localiza-se na Praça dos Três Poderes e é administrado por esta Secretaria de 
Estado de Cultura. Abriga a maquete de Brasília, a maquete Tátil do Plano Piloto, painéis com cópias no 
projeto do Plano Piloto e fotos históricas da época da construção e inauguração da cidade. No espaço há 
exposição permanente e visitação diária de todos os pontos do Distrito Federal, bem como de outros 
Estados e até do Exterior. No entanto encontra-se fechado para visitação desde novembro de 2012 para 
reforma e, portanto, não houve estatística quanto às visitações no exercício 2013. 
 

2011 2012 2013 
164.477 114.692 0 

 

Museu da Cidade 
O Museu da Cidade é o museu mais antigo de Brasília e integra o Centro Cultural Três 

Poderes. Arquitetado por Oscar Niemeyer, foi concebido para preservar a história da construção da capital, 
sendo inaugurado em 21/04/1960, com a presença de Juscelino Kubitschek. Na fachada leste existe 
incrustada uma grande cabeça de Juscelino. Na fachada oeste foi gravada uma cronologia do processo de 
interiorização da capital entre 1789 e 1960, destacando algumas datas significativas. O interior guarda fotos 
históricas em exposição permanente, com inscrições nas paredes relativas a fatos importantes, e há 
espaços para exposições temporárias. O museu foi tombado pelo governo do DF em 28/04/1982. No 
decorrer do exercício 2013 o espaço recebeu a visitação de públicos de todo o Distrito Federal, do Entorno, 
dos Estados e do Exterior, de várias faixas etárias. O quadro abaixo mostra a estatística de visitação pública 
ao local, em comparação com os dois últimos exercícios. 

2011 2012 2013 
17.276 15.430 17.850 
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O Centro Cultural 3 Poderes, em seu conjunto, no período 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2013, com exceção do Espaço Lúcio Costa que encontra-se fechado para reforma, recebeu um total de 
público visitante de 145.321 pessoas. O quadro abaixo mostra a estatística de visitação pública em 
comparação com os dois últimos exercícios. 

 
2011 2012 2013 

181.753 145.321 78.461 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A Secretaria de Estado de Cultura realizou suas atividades em 2013 com dificuldades em 
algumas ações, tendo em vista a grande quantidade de emendas parlamentares que são incluídas todo ano 
no decorrer do exercício, sem data pré-definida para acontecer e que acabam causando percalços no 
cadastramento das etapas do SAG; consequentemente essas emendas têm seus orçamentos 
contingenciados ou cancelados para atender outras medidas, tendo que ser realizadas dentro de outros 
programas não específicos. Porém, ao final do exercício concluíram-se as etapas previstas e alcançou-se o 
objetivo proposto. A unidade prevê para o exercício 2014, novamente, a alocação de recursos em 
programas reduzidos, de maneira que todos os projetos sejam realizados e as metas previstas na LOA 
alcançadas.  
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10.1 – FUNDO DE APOIO À CULTURA – UO: 16.903  
O Fundo de Apoio à Cultura – FAC foi criado pela Lei Complementar n° 267, de 15/12/1999 e 

regulamentado pelo Decreto n° 31.414, de 11/03/2010 , tem por finalidade prover recursos financeiros a pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas no Distrito Federal e inscritas no Cadastro de Entes e Agentes Culturais - CEAC, 
para a realização de projetos que tenham por finalidade a difusão e incremento das atividades  artísticas e /ou 
culturais, e tem por objetivos: 

I. Incentivo á formação artística e cultural; 
II. Fomento á formação artística e cultural; 

III. Preservação e restauração do patrimônio artístico, cultural e histórico; 

IV. Pesquisa e difusão dos bens e valores artísticos e culturais; 

E outros objetivos considerados relevantes pela Secretaria de Estado de Cultura do DF ouvido o 
Conselho de Cultura do DF. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 02 10 - - 12 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 07 - - - 07 
Outros Estagiários 01 - - - 01 

Total Geral  10 10 - - 20 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6219 – CULTURA 

 
OBJETIVO GERAL  

Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimen to do Distrito Federal de forma a promover a 
cultura como direito da cidadania, instrumento de i ntegração social e fator econômico relevante na 
sociedade do conhecimento, por meio de ações de inc entivo a leitura, a preservação do patrimônio 
cultural e a promoções de atividades culturais. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4091 - Apoio a Projetos  48.046.331 68.311.980 50.767.991 26.998.837 
0012 - Apoio a Projetos--Distrito Federal 48.046.331 68.311.980 50.767.991 26.998.837 
4220 - Gestão de Recursos de Fundos  1.687.242 1.687.242 1.077.160 864.295 
0003 - Gestão de Recursos de Fundos--Distrito Federal 1.687.242 1.687.242 1.077.160 864.295 

Total do Programa  49.733.573 69.999.222 51.845.150 27.863.131 
 

O Fundo de Apoio à Cultura - FAC, no exercício de 2013, mais uma vez atingiu de forma plena seu 
objetivo de fomentar a cultura local, patrocinando um montante de 226 (duzentos e vinte e seis) , projetos 
artísticos culturais as áreas de: Música, Teatro, Cinema, Circo/Cultura Popular, Dança, Artes Visuais, Literatura 
e Projetos Especiais, de interesse da cidade.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 - Promover e difundir a produção cultural no Di strito Federal das diferentes expressões locais, 
oriundas das diversas regiões brasileiras e das exp ressões culturais do mundo. 

 
Indicadores: 

 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado 
em 

 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Quantidade de atividades de 
valorização da cultura brasileira 
apoiadas 

Unidade 07 Anual 30/06/2011 
8/ 
6 

8/ 
16 8 8 SME 

Quantidade de ações integradas 
com vistas à Copa do Mundo de 
2014 

Unidade 01 Anual 30/06/2011 5/ 
0 

5/ 
0 

5 - SME 
 

Quantidade de Festivais 
Artísticos/Culturais apoiados 

Unidade 05 Anual 30/06/2011 8/ 
11 

8/ 
24 

8 8 SME 
 

Quantidade de Atividades 
Culturais Prioritárias do GDF 
realizadas 

Unidade 08 Anual 30/06/2011 
10/ 
35 

10/ 
12 

10 10 SME 

Quantidade de Atividades Locais 
organizadas pelas RAs apoiadas Unidade 07 Anual 30/06/2011 

45/ 
51 

45/ 
57 45 45 SME 

Quantidade Eventos Artístico-
Religiosos apoiados 

Unidade 05 Anual 30/06/2011 6/ 
0 

6/ 
16 

6 6 SME 

Quantidade de ações de 
Intercâmbio Cultural apoiados Unidade 02 Anual 30/06/2011 

40/ 
90 

40/ 
0 40 40 SME 

2.  Informações complementares  

Editais FAC 2012 (retrospectiva) 

Com o objetivo da correta visualização dos avanços obtidos durante os três anos de gestão do 
Fundo, faremos uma rápida retrospectiva dos Editais do FAC no ano anterior. Em 2012, os recursos do FAC 
foram distribuídos entre 6 Editais e a Portaria de Passagens e Diárias. Abaixo, observa-se um quadro e um 
gráfico que apresentam a distribuição dos recursos por meios dos Instrumentos alinhados aos eixos 
programáticos da política de fomento à cultura no Distrito Federal. 

 
Instrumentos  Investimento Real  (R$) 

Edital - Criação e Produção  9.033.147,37  
Edital - Difusão e Circulação  12.778.130,85  
Edital - Indicadores, Informações e Qualificação  4.651.790,24  
Edital - Manutenção de Grupos e Espaços 1.797.138,33  
Edital - Montagem de Espetáculos  5.295.924,03  
Edital - Registro e Memória 643.150,11  
Portaria de Passagens e Diárias  328.115,49  

Total  34.527.396,42  
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Em relação aos Editais seguem um quadro que apresentam a distribuição dos recursos em relação 
às linguagens e áreas preconizadas. 

 
Linguagem / Área  Investimento Real  (R$) 

Artes Visuais  690.853,52  
Bolsas de Estudo  34.760,00  
Cinema  7.401.380,59  
Circo 941.714,65  
Circuitos  2.058.339,52  
Cultura Popular  1.598.179,90  
Dança  2.302.732,21  
Diversidade e Acessibilidade  974.261,41  
Ensino da Arte  4.069.384,11  
Espaços Culturais  240.000,00  
Eventos Consolidados 2.622.871,41  
Gestão Cultural  119.975,20  
Literatura  778.702,50  
Música 4.871.565,03  
Patrimônio 223.645,00  
Rádio Difusão 118.837,49  
Teatro  5.152.078,39  

Total  34.199.280,93  
 Valores referentes aos recursos disponibilizados p ara os editais. Não está incluso a portaria de Pass agens e Diárias. 

 

Outra importante vertente do exercício da política pública de fomento à cultura por meio do FAC é 
a descentralização de recursos, como pode ser observada na tabela abaixo.  

 
Localidade   Investimento por Localidade  (R$)  Distribuição do Recurso por Localidade  

Águas Claras  64.905,30  0,19% 
Brasília 9.740.036,73  28,48% 
Brazlândia  805.380,32  2,35% 
Candagolândia 273.741,10  0,80% 
Ceilândia 4.656.680,43  13,62% 
Cruzeiro 717.668,97  2,10% 
Estrutural  774.212,33  2,26% 
Gama 1.699.833,90  4,97% 
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Localidade   Investimento por Localidade  (R$)  Distribuição do Recurso por Localidade  
Guará 827.204,31  2,42% 
Itapoã  578.424,77  1,69% 
Lago Norte  451.199,37  1,32% 
Lago Sul  64.072,46  0,19% 
Núcleo Bandeirante 187.834,17  0,55% 
Paranoá  942.076,85  2,75% 
Park Way 330.396,52  0,97% 
Planaltina 1.259.265,58  3,68% 
Recanto das Emas  495.904,42  1,45% 
Riacho Fundo I  89.616,97  0,26% 
Riacho Fundo II  17.371,87  0,05% 
Samambaia 1.027.559,74  3,00% 
Santa Maria  295.596,05  0,86% 
São Sebastião  952.333,74  2,78% 
SIA 45.729,59  0,13% 
Sobradinho I  1.842.165,03  5,39% 
Sobradinho II  182.209,47  0,53% 
Taguatinga 3.726.545,89  10,90% 
Varjão 1.267.355,78  3,71% 
Vicente Pires  47.460,18  0,14% 
Vila Planalto 481.539,90  1,41% 
Vila Telebrasília  354.959,18  1,04% 

Total    34.199.280,92  100,00% 
 Valores referentes aos recursos disponibilizados pa ra os editais. Não está incluso a portaria de Passa gens e Diárias. 

 
Com vistas a melhor visualização de como o investimento se comportou entre as regiões 

administrativas, pode-se visualizar no gráfico que se segue: 

 

Em 2012 os projetos contemplados produziram 37 ações de formação e capacitação, 19 apoios a 
grupos e espaços, 35 bens audiovisuais (cinema e vídeo), 32 bens audiovisuais (música e rádio), 71 circulações 
e temporadas, 73 espetáculos e exposições, 29 festivais, mostras e concursos, 11 obras literárias, 3 pesquisas 
e sistemas e 6 publicações.    
 
Editais FAC 2013 
 

As seleções do FAC em 2013 tiveram início em 08 de abril e os últimos resultados foram 
publicados no DODF no dia 10 de dezembro. O processo girou em torno de sete editais e após a fase de 
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seleção 272 projetos foram contemplados. Abaixo está apresentado tabela com previsão de investimento após 
o resultado.  

Instrumentos  Habilitados  Investimento  (R$) 
Edital - Inovação e Transversalidades 9 1.572.764,47 
Edital - Criação e Produção 88 11.247.362,37 
Edital - Difusão e Circulação 1  18 3.913.687,05 
Edital - Difusão e Circulação 2 81 11.866.372,44 
Edital - Indicadores, Informações e 
Qualificação.  37 3.841.456,48 
Edital - Montagem de Espetáculos 31 3.369.415,37 
Edital Registro e Memória  8  372.961,52 
Portaria - Passagens e Diárias 20 259.109,78 

Total  292 36.443.129,48 
 

 

 
 

Em relação aos editais segue quadro que apresenta a distribuição do investimento entre às 
linguagens e áreas preconizadas. 

 
Linguagem  Valor Investido  (R$) 

Arte e Responsabilidade Social 2.290.100,20  
Artes Visuais 3.179.896,72  
Cinema/TV 8.951.203,14  
Circo  46.927,00  
Cultura Popular  1.897.953,05  
Dança 2.086.372,74  
Diversidade/Acessibilidade 399.670,43  
Gestão Cultural  389.867,28  
Literatura  620.004,81  
Multiárea  3.125.567,70  
Música  9.938.671,52  
Oficina  234.684,87  
Patrimônio Histórico Material e Imaterial 741.571,19  
Teatro 2.281.529,05  

Total   36.184.019,70  
Valores referentes aos recursos disponibilizados pa ra os editais. Não está incluso a portaria de Passa gens e Diárias.  
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No que se refere à distribuição dos recursos por localidade tivemos o seguinte quadro em 2013: 
 

Localidade  Investimento por Localidade  (R$) Distribuição do Recurso por Localidade  
Águas Claras  158.205,79  0,44% 
Brasília  10.066.738,26  27,82% 
Brazlândia  527.466,44  1,46% 
Candangolândia  450.099,11  1,24% 
Ceilândia  5.120.312,98  14,15% 
Cruzeiro  522.196,77  1,44% 
Estrutural 671.402,81  1,86% 
Gama 1.380.831,05  3,82% 
Guará  1.063.005,92  2,94% 
Itapoã 700.959,89  1,94% 
Lago Norte  1.088.147,15  3,01% 
Lago Sul 121.177,82  0,33% 
Núcleo Bandeirante 1.063.598,32  2,94% 
Paranoá 588.177,50  1,63% 
Park Way 117.629,40  0,33% 
Planaltina  1.037.180,58  2,87% 
Recanto das Emas  412.284,81  1,14% 
Riacho Fundo I  318.066,62  0,88% 
Riacho Fundo II  71.939,59  0,20% 
Samambaia  547.611,30  1,51% 
Santa Maria  498.704,65  1,38% 
São Sebastião   967.139,79  2,67% 
SIA  233.471,24  0,65% 
Sobradinho I  1.404.725,09  3,88% 
Sobradinho II  358.440,55  0,99% 
Taguatinga  3.810.313,01  10,53% 
Varjão  1.490.875,31  4,12% 
Vicente Pires 41.184,74  0,11% 
Vila Planalto 419.939,58  1,16% 
Vila Telebrasília  932.193,64  2,58% 

 Total  36.184.019,70  100,00% 
Valores referentes aos recursos disponibilizados pa ra os editais. Não está incluso a portaria de Passa gens e Diárias.  

 
Para uma melhor visualização dos recursos investidos por localidade segue abaixo gráfico: 

 

 
Em 2013 os projetos contemplados produziram 29 ações de formação e capacitação, 36 bens 

audiovisuais (cinema e vídeo), 53 bens audiovisuais (música e rádio), 31 circulações e temporadas, 3 
congressos, 2 contações de histórias, 44 espetáculos, 13 exposições, 11 festivais, mostras e concursos, 6 
obras literárias, 7 óperas e musicais, 4 pesquisas e sistemas, 3 prêmios, 21 projetos multiárea, 5 publicações e 
4 shows.  
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II Fest FAC 
 

O FestFAC é uma mostra de diversos produtos e serviços culturais financiados pelo FAC. Em 2013 
foi realizado no Cine Brasília , SESC Gama, SESC Taguatinga e Funarte. O II FestFAC aconteceu entre 04 e 15 
de setembro e ofereceu gratuitamente para a população 47  atividades culturais. As atrações foram 
selecionadas a partir de uma convocação aos beneficiários do FAC que desejavam realizar suas contrapartidas 
no festival.  

A proposta da Secretaria de Cultura é que o FestFAC integre o calendário cultural da Capital como 
uma demonstração das políticas públicas de cultura e da vigorosa produção artística local. 

Um dos destaques do II FESTFAC foi a Mostra Cinematográfica que reabriu o Cine Brasília para 
um público de 400 pessoas. Na abertura da mostra foram exibidos filmes premiados como “Procura-se” do 
diretor Iberê Carvalho e “Louco por cinema”, dirigido por André Luiz Oliveira, grande vencedor do FBCB de 
1994. A mostra também apresentou as produções “A arte de andar pelas ruas de Brasília”, da diretora Rafaela 
Camelo; o documentário “Rock Brasília”, de Vladimir Carvalho;  “Bem Vigiado” e “Ratão”, de Santiago Dellape; 
“Cru”, de Jimi Figueiredo; “Simples Mortais”, de Mauro Giunttini; e,  “Deus”, de André Miranda. O longa 
“Faroeste Caboclo”, dirigido por Renê Sampaio, encerrou a mostra no dia 15 de setembro. Em toda mostra 
1.602 pessoas foram ao Cine Brasília.  

5.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Em 2013 o FAC manteve a política de prestigiar o artista local, proporcionando a população 
conhecer a cultura da cidade, concedendo ao artista o apoio financeiro para realização de seu projeto cultural. 

A cultura tem demonstrado de forma inequívoca sua dimensão e seu peso no conjunto da 
economia gerando emprego e renda e arrecadando impostos. O FAC, cumprindo seu papel institucional, 
comprova com seus dados estatísticos a eficácia e a importância da atividade cultural, procurando prestigiar o 
artista local no contexto social e econômico.   
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11. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA 
DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEDEST – UO: 17.101 

De acordo com o Decreto n° 32.716, de 1° de janeiro  de 2011, que dispõe sobre a estrutura 
administrativa do Governo do Distrito Federal e dá outras providências, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST é órgão da administração direta do Governo 
do Distrito Federal, com atuação e competência nas seguintes áreas: 

I. assistência e ação sociais; 
II. transferência de renda; 
III. inclusão social; 
IV. programas de solidariedade; 
V. segurança alimentar e nutricional; 
VI. gestão dos restaurantes comunitários, abrigos e demais espaços públicos que lhe são 

afetos. 
A atuação da SEDEST compreende: 
I. a formulação, a implementação e a execução de políticas públicas; 
II. a promoção do desenvolvimento humano, social, econômico e ambientalmente sustentável; 
III. a gestão dos recursos humanos, orçamentários, financeiros e patrimoniais que lhe são 

afetos; 
IV. a articulação com a sociedade e suas organizações civis no planejamento e execução de 

suas ações; 
V. a transparência e a publicidade de seus atos e ações; 
VI. a fiscalização, a supervisão e o controle da Administração Pública; 
VII. o poder de polícia, quando for o caso. 
 
Em setembro de 2011 foi publicada, no Diário Oficial do Distrito Federal, nova estrutura 

orgânica da SEDEST, nos termos do Decreto nº 33.187, de 9 de setembro de 2011, com alterações 
posteriores conforme Decreto nº 33.668 de 21 de maio de 2012, Decreto nº 33.679, de 25 de maio de 2012 
e Decreto nº 34.621, de 30 de agosto de 2013.  

Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – 
SEDEST possui estrutura alinhada às políticas públicas sob sua gestão, composta por 07 (sete) 
Subsecretarias, conforme apresentado a seguir. 

Destaca-se que o Regimento Interno da SEDEST foi elaborado e deverá em breve ser 
publicado pela Secretaria de Planejamento do GDF. 

Para a execução das ações sob sua responsabilidade, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST conta com equipe composta por servidores 
efetivos da Carreira Pública de Assistência Social, da Carreira Politicas Publicas e Gestão Governamental 
do DF, servidores ocupantes de cargos em comissão, requisitados, entre outros, conforme demonstrado no 
quadro a seguir. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 114 235 117 1170 1636 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 93 - 33 - 126 

Requisitados 
Órgãos do GDF 12 13 - 20 45 
Órgãos do Governo Federal 02 - - - 02 

Outros Estagiários - 34 - 34 68 
Subtotal (Força de Trabalho)  221 282 150 1224 1877 
(+) Cedidos da unidade para outros órgãos - 74 - - 74 

Total Geral  221 356 150 1224 1951 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  
 

Do total de servidores da SEDEST, 70% atuam nas unidades das Subsecretarias responsáveis 
pelas ações finalísticas e os 30% restantes atuam nas unidades das Subsecretarias responsáveis pelas 
atividades gerenciais. 

O atual quantitativo do quadro de pessoal está aquém da demanda de atividades que são 
executadas pelo órgão, a partir de suas competências. 
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O último concurso público realizado não logrou recompor a defasagem do quadro de pessoal 
da SEDEST, advindo do desligamento de servidores por demissão, exoneração de cargo efetivo a pedido, 
falecimento, posse em outro cargo inacumulável, transferência IPREV – aposentadorias. 

O fato da Carreira Pública de Assistência Social permanecer compartilhada com outras 
Secretarias de Estado como Criança, Justiça e Cidadania, Mulher, atendendo as necessidades de pessoal, 
para além do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, acarretou a transferência de muitos servidores 
da SEDEST para outros órgãos.  

Tais circunstâncias continuam impactando, consideravelmente, no desempenho das atividades 
da Secretaria, gerando acúmulo para os atuais servidores, duplas funções, impossibilidade de expansão de 
unidades e serviços, etc. 

Como demonstrado no quadro de pessoal acima, visando complementar sua força de trabalho 
a SEDEST conta com um pequeno quantitativo de estagiários, não conta com pessoal terceirizado e é 
pequeno o quantitativo de servidores sem vínculos que ocupam cargos em comissão na SEDEST. Esta 
última medida, sem dúvida alguma acertada, ao tempo em que promove a valorização dos trabalhadores da 
Secretaria com perfil adequado aos cargos e ampliação do nível de responsabilidade dos mesmos com o 
órgão e com as políticas de desenvolvimento social no DF, gera também uma redução de pessoal para 
execução das atividades técnicas e administrativas. 

Mesmo diante de tais circunstâncias, a SEDEST considera que o desenvolvimento das ações 
tem ocorrido dentro de uma normalidade aceitável, superando, algumas vezes as expectativas, vez que os 
servidores se mantêm comprometidos em seus locais de trabalhos. 

Diante desse cenário e considerando o número de servidores que estão na iminência de se 
aposentar nos próximos anos, pode ocorrer o agravo da situação caso não haja recomposição de pessoal 
efetivo.  

Nesse sentido cabe destacar, que se encontra no Conselho de Políticas de Recursos Humanos 
– CPRH/SEAP, processo desta Secretaria que trata da realização de concurso público em 2014, em caráter 
emergencial, para contratação de 200 (duzentos) novos servidores de nível superior e médio. 

As ações da Secretaria são efetivadas com recursos alocados em duas Unidades Gestoras, 
quais sejam: 

• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST; e 
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal – FAS/DF. 
Os quadros demonstrativos apresentados a seguir, referem-se à execução física e financeira 

das ações orçamentárias, que compõem o orçamento de 2013, da Unidade Gestora SEDEST - UO: 17.101. 
 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO: 

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  200.000 0 0 0 
4089 - Capacitação d e Pessoas  30.000 8.120 8.120 420 
0013 - Capacitação de Pessoas -Secretaria de Transferência de Renda 
do Distrito Federal - Plano Piloto 30.000 8.120 8.120 420 
4180 - Monitoramento e Avaliação de Políticas Sociais  125.000 0 0 0 

Total Do Programa  355.000 8.120 8.120 420 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

009 - Implementar monitoramento e avaliação de polí ticas sociais. 
 

Indicadores:       
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Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice 
mais 

Recente  
Apurado em Periodicidade 

de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Sistema consolidado Unidade - - Anual - - - 1 SUBPLAGI/ 
SEDEST 

Subsistemas 
implementados Unidade - - Anual - - - 3 

SUBPLAGI/ 
SEDEST 

Estudo/pesquisa realizado 
(a) Unidade 1 28/02/2011 Anual 

6/ 
7 

5/ 
7 6 5 

SUBPLAGI/ 
SEDEST 

Evento de capacitação 
realizado Unidade - - Anual 

 
2/ 

      4 

2/ 
13 2 2 

SUBPLAGI/ 
SEDEST 

Políticas sociais 
monitoradas/avaliadas Unidade - - Anual - 3 3 3 

SUBPLAGI/ 
SEDEST 

 
Em relação a Estudos e Pesquisas, foram desenvolvidas atividades no sentido de viabilizar a 

realização de “Pesquisa para Avaliação do Impacto da Suplementação  Financeira concedida pelo GDF às 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família no âmbito do Plano DF Sem Miséria”, bem como produção 
de breves estudos com delineamento de perfil das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza 
inseridas no Cadastro Único para programas sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família. Ressalta-se 
a importância da referida pesquisa e dos referidos estudos, para compreensão da realidade vivenciada 
pelas famílias e da possibilidade de superação da situação de vulnerabilidade sócio econômica em que se 
encontra, o que possibilitará dimensionar a eficácia e efetividade das ações estratégicas implementadas 
pelo GDF, expressas no “Plano DF sem Miséria”, favorecendo redesenho de ações e adequação de 
políticas públicas, ou seja, uma intervenção melhor qualificada por parte do Estado em sintonia com as 
demandas e necessidades da população.  Considerando a insuficiência de recursos orçamentários e a não 
disponibilidade de recursos financeiros, específicos para o desenvolvimento de estudos e pesquisas 
definidos pela SEDEST, foram envidados esforços no sentido de estabelecer cooperação técnica e 
financeira, com organismos e instituições acadêmicas, para obter apoio técnico a sua realização.   

Estratégias foram lançadas para à realização da ”Pesquisa de Avaliação do Impacto da 
Estratégia de Suplementação Financeira, concedida pelo GDF às famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família no âmbito do Plano DF Sem Miséria”, entre elas:  

• Elaboração do projeto de pesquisa, para realização de convênio com a Universidade de 
Brasília – UNB / Departamento de Serviço Social. Por razões de caráter operacional não foi desenvolvida a 
parceria com a Fundação Universidade de Brasília;  

• Chamamento de outras instituições para a continuidade dos diálogos já iniciados;  
• Contatos e reuniões técnicas de aproximação com o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE, a fim de verificar a possibilidade de realização da 
Pesquisa, uma vez que a instituição citada já tinha arcabouço por ter desenvolvido a Pesquisa do Índice de 
Vulnerabilidade no DF para a SEDEST; 

• Reformulação do projeto de contratação de empresa e do instrumento de pesquisa de 
campo para a realização da pesquisa com o DIEESE.  

• Análise e avaliação do Plano Amostral da pesquisa; 
• Participação na construção do Questionário da pesquisa. 

 
Em relação ao Sistema Integrado de Desenvolvimento Social – SIDS obteve-se avanços como: 
• Elaboração do Projeto Tecnológico do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social- SIDS;  
• Desenho do Escopo Geral do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social – SIDS; 
• Reuniões com a Unidade de Tecnologia (UTEC) da SEDEST, sobre o desenvolvimento do 

SIDS de forma que integre tanto a modelagem de conceitos, glossário utilizado pelas Unidades finalísticas 
da Secretaria, quanto o desenvolvimento do sistema no nível de linguagem de programação e design 
gráfico; 

• Reuniões técnicas com coordenadores de unidades e servidores para apresentação e 
discussão do SIDS; 

• Reuniões técnicas com diretorias da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
(SAGI) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), para validar ações do Sistema 
Integrado de Desenvolvimento Social – SIDS; 

• Contato e reuniões técnicas com a Universidade de Brasília/Departamento de 
Administração para tratar de curso sobre processos de trabalho. Como resultado, foi elaborada a proposta 
de realização de projeto de Modernização da Gestão para a SEDEST, em termos organizacionais, que 
abrange também a área de processos de trabalho, aspecto importante para uma das interfaces da 
elaboração do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social – SIDS; 
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• Elaboração do processo técnico para realização de convênio com a UnB/Departamento de 
Administração, para atividades ligadas à modernização da gestão;  

Foram também realizadas ações como: 
• Estudo preliminar sobre o Benefício de Prestação Continuada para crianças e adolescentes 

de até 18 anos - BPC na Escola, referenciados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) no 
Distrito Federal; 

• Produção de Balanço das Atividades da SEDEST do período de 2011-2013; 
• Produção de textos para o Caderno sobre “Trabalho Infantil no Distrito Federal” – elaborado 

em conjunto com a CODEPLAN; 
• Elaboração de estudo preliminar, por meio de textos, tabelas e gráficos para a formatação 

da Revista comemorativa de Dois anos do Plano DF SEM MISÉRIA; 
• Tabulação das Informações operacionais da SEDEST para compor o relatório mensal 

denominado “SEDEST em Números”; 
• Levantamento, organização, consolidação e elaboração de material (dados populacionais 

do Distrito Federal e informações sobre as políticas sobre gestão da SEDEST) para as Pré-Conferências e 
para a X Conferência Distrital de Assistência Social do Distrito Federal; 

• Apoio técnico no processo de contratação institucional para a realização do Programa 
Nacional de Capacitação do Sistema Único da Assistência Social (CAPACITASUAS), uma estratégia do 
Governo Federal (MDS) para apoiar os Estados e o Distrito Federal na execução dos Planos Estaduais de 
Capacitação do Sistema único de Assistência Social (SUAS);  

• Alimentação do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, com as informações 
relativas à SEDEST; 

• Coleta e tratamento de dados das Unidades Operacionais da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, por meio do instrumento identificado como SINOPSE 
ESTATÍSTICA. 

No que se refere à Capacitação de Pessoas, especificamente relacionada ao monitoramento e 
avaliação de políticas públicas, não houve execução financeira, em face da não disponibilidade de recursos 
para a ação. No entanto, foi viabilizada capacitação mediante participação em eventos como cursos, 
seminários e oficinas, ofertados por diversos organismos e organizações locais, conforme relacionado a 
seguir: 

• Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial – MDS; 
• I Encontro Nacional da Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS; 
• 2º Encontro Nacional de Dados Abertos; 
• XV Encontro Nacional do CONGEMAS; 
• V Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação; 
• Seminário de Transparência e Controle Social no Distrito Federal;  
• Seminário sobre a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios de Brasília (PMAD) da 

CODEPLAN/DF; 
• Seminário Internacional sobre Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas e 

Contribuição da Auditoria de Desempenho; 
• 14º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais; 
• VII Congresso de Geriatria e Gerontologia do Centro-Oeste; 
• VI Congresso de Gestão Pública – CONSAD; 
• Participação em reunião técnica com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Ceará – Caisan/CE, na qual foi apresentada e discutida a metodologia e o processo de 
construção do sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do 
Estado do Ceará; 

• Realização de Treinamento sobre preenchimento e utilização adequada da Sinopse 
Estatística com as Unidades finalísticas da SEDEST. 

 
Quanto ao Monitoramento e Avaliação de Políticas Sociais, não houve execução orçamentária 

e financeira, mas foi iniciada a construção de ferramentas informacionais adequadas às políticas sob gestão 
da SEDEST:  

• Revisão da ferramenta de georreferenciamento Mosaico Social; 
• Revisão da Sinopse Estatística, para tornar informatizado o processo de coleta de dados de 

atendimentos nas Unidades finalísticas que operacionalizam a execução das políticas da SEDEST; 
• Padronização de conceitos, como parte da modelagem conceitual do SIDS; 



Relatório Anual de Atividades – SEDEST – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
452 

 

• Análise, revisão e adequação dos instrumentos de coleta de dados (Sinopse Estatística e 
Resolução nº 04/2011 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT / MDS) e das ações/programas sob a 
gestão da SEDEST; 

• Implantação de instrumental de coleta de informação do Serviço de Abordagem. 
Verifica-se que em 2013, a SEDEST desenvolveu suas atividades, pautada no compromisso 

com a qualidade, transparência, eficiência e efetividade, que deve nortear a implementação de atividades 
no âmbito do serviço público, principalmente em se tratando da gestão de políticas públicas voltadas a 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de pobreza e extrema pobreza.  

Para a realização deste programa – Aperfeiçoamento Institucional do Estado enfrentou-se 
algumas dificuldades no decorrer de 2013, entre elas: recursos financeiros insuficientes, alterações de 
estrutura orgânica das unidades diretamente envolvidas na ação, redução de equipe, entre outras.  

É necessário continuar avançando no processo de construção de um Sistema de 
Monitoramento e Avaliação na SEDEST, que constitui requisito para a efetivação de políticas sociais, em 
especial as Políticas de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e Transferência de Renda, 
sintonizadas com as demandas e necessidades da população do Distrito Federal, na perspectiva da 
superação da extrema pobreza e da redução de desigualdades uma vez que pesquisas e estudos estão 
sendo desenvolvidos e direcionados a este público. 

PROGRAMA TÉMATICO:  
6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 
OBJETIVO GERAL:  

Universalizar a proteção social não contributiva co mo sistema de provisão de serviços e benefícios 
sociais instituídos e garantidos pelo Estado para e nfrentar situações de risco social ou privações 
sociais já instaladas e implementar a gestão de Sis tema Único de Assistência Social,  com 
centralidade na família e no território onde esta v ive.   

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1235 - Construção de Centro de Referencia da Assistência  
Social - CRAS 4.200.000 350.000 0 0 
1237 - Construção de Centro de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos do SUAS 2.400.000 0 0 0 
1583 - Reforma de Centro de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 1.300.000 800.000 800.000 650.000 
0003 - Reforma de Centro de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos-- Taguatinga 250.000 250.000 250.000 250.000 
0004 - Reforma de Centro de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos-- Ceilândia 150.000 150.000 150.000 0 
0006 - Reforma de Centro de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos-Cose Parada- Taguatinga 150.000 150.000 150.000 150.000 
2094 - Promoção de Assistência Social Comunitária  255.000 15.000 0 0 
2693 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de 
Assistência Social - CAS 58.000 12.043 12.043 12.043 
0001 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de 
Assistência Social - CAS- Plano Piloto 58.000 12.043 12.043 12.043 
3184 - Construção de Centro de Referência especializado  de 
Assistência Social 3.000.000 0 0 0 
3185 - Construção  de Centro de Referência especializado 
Para População em Situação de Rua (CRE POP) 1.200.000 400.000 0 0 
3186 - Construção de Unidades de Acolhimento - UACS 3.850.000 5.166.746 5.166.746 3.258.669 
0004 - Construção de Unidades de Acolhimento – UACS - São 
Sebastião 500.000 2.000.000 2.000.000 958.197 
0005 - Construção de Unidades de Acolhimento – UACS -
Planaltina 500.000 2.000.000 2.000.000 1.503.677 
0006 - Construção de Unidades de Acolhimento – UACS -
Ceilândia 900.000 1.166.746 1.166.746 796.794 
3188 - Reforma de Centro de Referência especializado de 
Assistência Social (CREAS) 250.000 250.000 250.000 85.075 
0001 - Reforma de Centro de Referência especializado de 
Assistência Social (CREAS)--Distrito Federal 250.000 250.000 250.000 85.075 
3189 - Reforma de Centro de Referência especializado Para 
População em Situação de Rua (CRE POP) 100.000 100.000 100.000 0 
0001 - Reforma de Centro de Referência especializado Para 
População em Situação de Rua (CRE POP)--Distrito Federal 100.000 100.000 100.000 0 
3190 - Reforma de Unidades de Acolhimento ( UACS) 400.000 400.000 400.000 0 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0001 - Reforma de Unidades de Acolhimento (UACS)- Plano 
Piloto 150.000 150.000 150.000 0 
0002 - Reforma de Unidades de Acolhimento (UACS)--
Taguatinga 250.000 250.000 250.000 0 
3192 - Reforma de Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS 750.000 0 0 0 
4089 - Capacitação de Pessoas  1.000.000 0 0 0 
4118 - Acolhimento Institucional  345.000 0 0 0 
4138 - Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais  65.000 25.000 25.000 0 
5527 - Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais-
Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais - Apoio As 
Atividades do Centro educacional - CEAL - Plano Piloto- Distrito 
Federal 65.000 25.000 25.000 0 
4158 - Proteção  Social especial Para Pessoas Com 
deficiência, Idosos e Suas Famílias 0 175.000 0 0 
4185 - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 390.000 390.000 390.000 100.000 
5775 - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV-APOIO 
A entidades Que Atuam na Área da Assistência Social-Distrito 
Federal 390.000 150.000 150.000 100.000 
5778 - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV-
Aquisição de Mini Ônibus Para A Ampare - Associação de Mães, 
Pais e Amigos e Reabilitadores de excepcionais- Distrito Federal 0 140.000 140.000 0 
5779 - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV-
Reforma do Prédio da Assistência Social Casa Azul em 
Samambaia- Samambaia 0 100.000 100.000 0 
4188 - Ações Complementares de Proteção Social Básica  0 3.250.016 0 0 

Total do Programa  19.563.000 11.333.805 7.143.788 4.105.786 

 
Nas ações Complementares de Proteção Social Básica-Inclusão ao Mundo do Trabalho não 

houve execução orçamentaria e financeira. Foram realizados procedimentos relativos à contratação de 
instituições especializadas no fomento a empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação 
atuantes com resíduos sólidos no Distrito Federal (construção do Termo de Referência, coleta de propostas, 
aprovações financeiras e legais), que se estendeu além do esperado, em função do caráter da execução 
solicitada, que gerou alterações orientadas pela SULIC, como no tipo de ajuste, de contrato para convênio. 
Foi publicado edital de chamamento público para o recebimento da documentação de Entidades ou 
Organizações de direito privado, sem fins lucrativos, com atuação na área de desenvolvimento social, com 
sede no Distrito Federal, interessadas em celebrar convênios, visando à execução do serviço de 
mobilização, cadastramento, diagnóstico, capacitação, consultoria, assistência técnica e incubação de 
cooperativas, associações de catadores. As entidades e organizações que participaram da licitação que 
previa o atendimento de um público alvo de 3.800 (três mil e oitocentos) catadores (as) residentes no 
Distrito Federal, não foram habilitadas. O Edital tem sua republicação prevista para o início de 2014. Vale 
ressaltar que apesar do atraso na referida contratação, duas das metas previstas na Parceria SENAS/MTE 
do Programa Pró Catador foram realizadas, sendo elas o 12º Festival Lixo & Cidadania e a identificação e 
cadastramento de parte dos catadores (as) no CADÚnico. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
001 - Aprimorar a Gestão do Sistema Único de Assist ência Social – SUAS no Distrito Federal, 
Conferindo Eficiência e Eficácia à Rede de Atendime nto e Proteção Social dos Usuários da Política 
de Assistência. 

 
Indicadores:  

Denominação do 
Indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Sistema de vigilância 
social implantado  

% - - Anual 40/ 
40 

60/ 
60 

80 100 SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de estudos e 
pesquisas afetas ao 
SUAS realizadas 

Unidade 4 31/07/2011 Anual 6/ 
1 

5/ 
5 

7 7 SEDEST/ 
SUBSAS 

 Plano de Capacitação 
do SUAS do DF 
implementado 

Unidade - - Anual 01/ 
01 

02/- 03 04 SEDEST/ 
SUBSAS 
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PROGRAMA TÉMATICO:  

6227 – GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADE QUADA 

 
OBJETIVO GERAL: 

Garantir o direito humano à alimentação adequada po r meio da implementação e consolidação do 
Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Dis trito Federal e da promoção do acesso da 
população do DF a uma alimentação saudável e adequa da.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1656 - Ampliação de Restaurante Comunitário  600.000 0 0 0 
3195 - Construção de Cozinha Comunitária  2.000.001 1 0 0 
3196 - Reforma de Restaurante Comunitário  1.030.000 1.776.000 579.986 379.986 
0002 - Reforma de Restaurante Comunitário-- Ceilândia 200.000 200.000 200.000 0 
0007 - Reforma de Restaurante Comunitário--Distrito Federal 380.000 380.000 379.986 379.986 
4024 - Gestão  da Política de Segurança Alimentar e Nutricional  1.306.000 2.314 2.314 2.314 
0002 - Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional--
Distrito Federal 1.306.000 2.314 2.314 2.314 
4171 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional 92.841 2.314 2.314 2.314 
0001 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional-- Plano Piloto 92.841 2.314 2.314 2.314 
4172 - Manutenção e Funcionamento da Câmara 
Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e 
Nutricional 112.000 331.806 2.481 2.481 
0001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Governamental 
Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional-- Plano Piloto 78.900 2.481 2.481 2.481 
4173 - Fornecimento  emergencial de Alimentos  6.672.400 6.113.439 6.113.437 4.889.591 
0001 - Fornecimento emergencial de Alimentos-Cesta Básica-
Distrito Federal 6.672.400 6.113.439 6.113.437 4.889.591 
4174 - Fornecimento Continuado de Alimentos  12.395.380 7.034.348 7.034.348 5.220.205 
2939 - Fornecimento Continuado de Alimentos-Provimento 
Institucional-Distrito Federal 12.395.380 7.034.348 7.034.348 5.220.205 
4175 - Fornecimento de Refeições nos Restaurantes 
Comunitários 28.119.600 37.612.201 37.612.199 29.245.395 
0001 - Fornecimento de Refeições nos Restaurantes Comunitários 
-Distrito Federal 28.119.600 37.612.201 37.612.199 29.245.395 
4176 - Fornecimento de Refeições nas Cozinhas Comunitárias  945.000 0 0 0 
5762 - Construção de Restaurante Comunitário  2.650.000 1.620.633 0 0 

Total do Programa  55.923.222 54.493.056 51.347.078 39.742.285 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Consolidar o Sistema de Segurança Alimentar e  Nutricional no DF. 

Indicadores:  

Denominação do indicador Unidade de 
Medida 

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado 
em  

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
(CONSEA-DF) reestruturado 

% - - Anual 
40/ 
40 60/- 100 100 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Câmara Governamental 
Intersetorial de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
consolidada 

% - - Anual 
40/ 
40 

60/ 
85 100 100 

Secretaria 
Executiva da 
CAISAN/DF 
e DODF 

 

Nº de Conferências de 
Assistência Social no 
DF realizadas 

Unidade 09 31/12/2011 Bianual 
09/ 
09 

10/ 
10 10 11 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de fóruns, 
seminários e eventos 
similares afetos à 
política de assistência 
social realizados no DF 

Unidade - - Anual 07/ 
13 

14/ 
16 

22 30 SEDEST/ 
SUBSAS 

          



Relatório Anual de Atividades – SEDEST – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
455 

 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado em Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Plano Distrital de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional instituído 

Unidade - - Anual 
1/ 
1 

1/ 
1 1 1 

SEDEST/ 
SUBSAN E 
DODF 

Pesquisas sobre 
Segurança Alimentar e 
Nutricional e Mapeamento 
da Insegurança Alimentar 
e Nutricional no DF 

Unidade - - Anual 1/ 
0 

1/- 1 1 SEDEST/ 
SUBSAN 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 - Contribuir para a promoção do acesso da popul ação do DF a uma alimentação adequada e 
saudável.  
 
Indicadores:  
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado em Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Percentual de Domicílios 
em situação de IAN  % 21,3 31/12/2009 Bianual - 16/- 10,6 2,1 Pnad IBGE 

Percentual de Domicílios 
com IAN moderado ou 
grave 

% 6,2 31/12/2009 Bianual - 3,1/- - - Pnad IBGE 

Média mensal de cestas 
emergenciais de 
alimentos/mês 

Unidade 445 31/05/2011 Mensal 2.000 
/1.052 

2.000/ 
2.158 

2.000 2.000 

Sistema 
Integrado de 
Desenvolvim
ento Social – 
SIDS/ SAN 

Média mensal de 
famílias atendidas nos 
Programas Nosso Pão 
Nosso Leite 

Família 47.757 30/04/2011 Mensal 47.757 
/25.195 

- - - 

Mapa de 
Migração do 

Cadastro 
Único e 

SEDEST/ 
SUTRAR 

Média mensal de 
refeições fornecidas na 
rede de restaurantes e 
cozinhas comunitários 
(RC) 

Unidade 685.000 31/05/2011 Mensal 802.000 
/847.716 

932.000/
859.656 

1.010.000 1.374.000 SEDEST/ 
SUBSAN 

Número de novos 
restaurantes 
comunitários construídos 
/ ano 

Unidade - - Anual 1/1 - 1 - SEDEST/ 
SUBSAN 

Número de novas 
cozinhas comunitárias 
implantadas/ ano 

Unidade - - Anual 3/0 - 1 - SEDEST/ 
SUBSAN 

Média mensal de 
pessoas atendidas pelo 
Programa de Provimento 
Alimentar Institucional – 
modalidade pão, leite e 
derivados. 

Pessoa - - Anual 21.000 
/25.195 

22.050/ 
22.115 

32.000 32.000 SEDEST/ 
SUBSAN 

É importante destacar, no âmbito do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no DF, o 
papel e a atuação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do DF – CONSEA/DF, criado pela Lei 
nº 4.085/2008. O CONSEA iniciou suas atividades no ano de 2013, com uma nova metodologia de reuniões 
ordinárias. A cada reunião instituía-se um Grupo de Trabalho – GT com a finalidade de organizar a próxima 
plenária, adotando-se um tema central para aprofundamento, já definido pelo pleno do Conselho. Os temas 
escolhidos durante o ano de 2013 foram: Plano pela Superação da Extrema Pobreza no DF - DF sem 
Miséria, em janeiro; Agricultura, em março; Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conhecido 
como Merenda Escolar e Refeições Complementares nas escolas, em maio; Equipamentos de Segurança 
Alimentar e Nutricional no DF, em julho; e Povos e Comunidades Tradicionais, em setembro. O GT 
promoveu visitas dos conselheiros e gestores relacionados a cada um desses temas, com debates e, ao 
final de cada reunião ordinária, com elaboração de Exposição de Motivos enviada ao Senhor Governador do 
Distrito Federal. 

Durante o período, destaca-se ainda, atividades importantes do Conselho, tais como: 
• Participação na elaboração e aprovação do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Distrito Federal; 
• Promoção do I Encontro de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, em 

outubro de 2013; 
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• Realização de visitas às cozinhas e restaurantes comunitários do Rio de Janeiro, em agosto 
de 2013, integrando comitiva responsável por essa atividade; 

• Interlocução sistemática e pactuações com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar 
e Nutricional – CAISAN/DF, inclusive para o monitoramento das ações do Plano de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Distrito Federal. 

Quanto à Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN/DF foi instituída 
através do Decreto 33.142, de 19 de agosto de 2011 e realizou sua reunião de instalação no dia 20 de 
outubro de 2011.  

A CAISAN é composta, em conformidade com seu regimento, pelos seguintes Comitês: 
• Comitê Técnico 01 (CT 01) – Responsável pela elaboração do I Plano Distrital de 

Segurança Alimentar e Nutricional; 
• Comitê Técnico 02 (CT 02) – Responsável pela implementação, monitoramento e 

proposição de ampliação do Programa Refeição Adicional nas Escolas, a fim de complementar a 
alimentação dos estudantes da Rede pública de educação do Distrito Federal, que frequentam  escolas 
localizadas em territórios de alta vulnerabilidade social; 

• Comitê Técnico 03 (CT 03) – Responsável pela implementação, monitoramento e 
qualificação dos programas de Provimento Alimentar Institucional previstos no âmbito do Decreto 
Regulamentador do DF Sem Miséria. 

No ano de 2013 foram realizadas 04 Reuniões Ordinárias do Pleno Executivo e 02 Reuniões 
Ordinárias do Pleno Secretarial da CAISAN/DF cuja principal pauta foi a aprovação do conteúdo do I Plano 
Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional – I PDSAN. 

Além das Reuniões ordinárias foram realizadas um consulta pública do I PDSAN, no período de 
01 a 15 de agosto de 2013, uma oficina de validação do I PDSAN no período de 21 a 22 de agosto, e o 
lançamento do I PDSAN no dia 23 de outubro de 2013. 

No âmbito do I PDSAN foram criados dois novos Comitês Técnicos: 
• Comitê Técnico 04 – responsável pela gestão e revisão dos Planos Distritais de Segurança 

Alimentar e Nutricional; 
• Comitê Técnico 05 – responsável pelo monitoramento e avaliação dos Planos Distritais de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 
No âmbito do convênio do SISAN, foram executadas as atividades: apoio à elaboração do I 

PDSAN; e aquisição de material de consumo, previstas no Plano de Trabalho do convênio. 
Ainda sobre o convênio, foram produzidos conteúdos para dois folders, um institucional da 

CAISAN/DF; e um sobre SISAN e DHAA, que auxiliarão nas atividades das oficinas intersetoriais sobre 
SISAN, que acontecerão em março de 2014. 

Além das atividades mencionadas, foram realizadas duas viagens de intercâmbio para tratar do 
monitoramento dos Planos Estaduais e Distrital de SAN, e uma viagem a convite do Governo do Estado do 
Paraná para apresentação do I PDSAN e coordenação de uma oficina com o Governo e a sociedade civil 
sobre a elaboração do Plano Estadual de SAN. 

Por fim, destaco ainda as participações da CAISAN/DF nos Encontros Nacionais das 
CAISAN’s, promovidos pela CAISAN Nacional/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

A respeito da rede de Restaurantes Comunitários (RC) do DF, destaca-se que em 2013 foram 
servidas mais de 33 mil refeições por dia, totalizando 10.149.837 refeições servidas no ano. Em relação aos 
objetivos traçados para a ação no ano de 2013, foi construída nova concepção estratégica para focalização 
de públicos vulneráveis, que estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como para 
efetivar melhorias estruturais nos Restaurantes por meio de reformas. Quanto ao primeiro aspecto, foi 
incorporado para as próximas contratações, gratuidade da refeição para públicos específicos, tais como 
moradores de rua referenciados pelos serviços de assistência social da SEDEST, tuberculosos 
acompanhados pela Secretaria de Saúde do DF e crianças com menos de cinco anos de idade. Quanto às 
reformas das bases físicas, foram efetivadas duas, sendo uma em Samambaia e outra em São Sebastião.  

Quanto à implantação de novos restaurantes, ressalta-se que foi realizada a licitação para 
construção da unidade de Sol Nascente, em Ceilândia Norte. Como se sabe, a região de Sol Nascente é 
uma das maiores zonas de vulnerabilidade do País. Dessa forma, outra ação da SEDEST foi concentrar 
esforços para construção de restaurante nessa área. Inovações devem ser testadas nesse novo 
restaurante, tais como o fornecimento de café da manhã e sopa noturna. Essa é a perspectiva construída 
em 2013 para sua gestão. A previsão é de que a unidade esteja disponível para população no próximo ano 
de 2014 

Destaca-se, também em 2013, a realização da parceria da SEDEST com o Banco Regional de 
Brasília – BRB, que prevê a instalação de um Posto de Correspondente Bancário em cada Restaurante 
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Comunitário do Distrito Federal. Este projeto de inclusão bancária, social e digital é de extrema importância, 
pois se alinha ao planejamento estratégico do GDF e aos eixos de atuação do Plano “DF Sem Miséria”, 
visto que oferece serviços de natureza bancária a um público formado quase exclusivamente por cidadãos 
“desbancarizados”. O escopo desse projeto é disponibilizar lojas do BRB Conveniência (Correspondentes 
Bancários contratados pelo Banco de Brasília por meio de licitação denominada “Credenciamento”) em 
todos Restaurantes Comunitários do DF, mediante a bancarização de comunidades carentes e consequente 
expansão da rede de correspondentes. 

Entre os benefícios esperados, podem ser destacados: 
• Inclusão Digital por meio dos serviços de informática e acesso a internet prestada por lan-

houses; 
• Inclusão Bancária, vez que o projeto busca aumentar a comodidade e evitar que as pessoas 

que recebem benefícios sociais tenham que pagar transporte para sacar o benefício, aliado à comodidade 
de fazer refeições diárias no mesmo local; 

• Inclusão social por meio da bancarização das comunidades carentes; 
• Segregação de funções e aumento do controle administrativo da execução contratual, por 

meio da venda dos tickets de refeições à população e da parceria para construção do software do sistema 
de controle eletrônico de refeições efetivamente servidas nos Restaurantes Comunitários do Distrito 
Federal. 

Ainda no tocante à parceria SEDEST e BRB, destaca-se o desenvolvimento e implementação 
do novo software de controle eletrônico de refeições. Esse software é inédito, construído sob regras rígidas 
e específicas de segurança da informação. Ele busca efetivar o acompanhamento total das refeições 
vendidas e servidas; aumentar o controle administrativo; melhorar a qualidade das informações coletadas 
(informando não só o total de vendas e refeições servidas, mas o total de pessoas que se alimentaram e o 
total de pessoas por cada tipo de refeição – número que até então era obtido somente por meio de 
amostras estatísticas) e a transparência da gestão.  

Deve-se destacar que durante o ano de 2013 também foram implementadas ações especiais 
em datas comemorativas, tais como dia da criança e dia do idoso. Tais ações incluíram a articulação com 
outros órgãos de governo, buscando ofertar à população atendida não só um cardápio especial, mas 
também atividades de educação alimentar e nutricional, serviços básicos de saúde (medição de pressão, 
glicose, etc.), atividades culturais (apresentação de artistas locais, artesanato), entre outros serviços.  

Em aspecto técnico, é importante mencionar igualmente a execução de ações para controle de 
desperdícios. Tal atividade de conscientização objetivou monitorar as ações dos usuários e prestadores de 
serviços de forma a minimizar sobras e/ou desperdícios de alimentos dos Restaurantes Comunitários. 

Por fim, como forma de fomentar a agricultura familiar do DF, foram realizadas rodadas de 
negócios entre agricultores familiares e empresários dos restaurantes comunitários. Essa atividade foi 
articulada pela SEDEST, EMATER e Secretaria de Agricultura. Essa iniciativa permitiu o acesso de 
alimentos produzidos por agricultores familiares aos restaurantes comunitários. Estima-se que mais de 200 
mil reais foram movimentados. 

O Programa de Provimento Alimentar Institucional  foi formatado a partir de uma revisão das 
ações de fornecimento de pão e leite a instituições socioassistenciais, e atualmente a SEDEST adquire pão 
por meio de licitação e, leite, queijo e iogurte, por meio do Programa de Aquisição da Produção da 
Agricultura – PAPA/DF, diretamente da agricultura familiar, para atendimento complementar de cerca de 
140 instituições e programas sociais cadastrados, de acordo com a Portaria n° 51, de 05 de outubro de 
2012. Essa ação integra duas estratégias: colaborar com essas entidades e programas sociais que prestam 
serviços complementares de proteção social e contribuir com a redução da pobreza rural, uma vez que boa 
parte dos alimentos é adquirida de agricultores familiares.  

Especificamente em relação à execução quantitativa, as instituições e programas sociais 
receberam desde o início do ano de 2013, cerca de 6.267.912 pães (522.326 pães/mês), 875.724 litros de 
leite tipo C (72. 977litros/mês), 118.500 quilos de queijo mussarela (9.875 pães/mês) e 407.772 litros de 
iogurte (33981 litros/mês), atendendo aproximadamente 24 mil pessoas durante o ano. Em relação à oferta 
da agricultura familiar, cerca de 130 cooperados agricultores familiares forneceram leite e derivados por 
meio do programa, recebendo aproximadamente 80% dos recursos utilizados para pagamento. Em relação 
aos dados da oferta, cumpre destacar que a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural opera o 
controle e a fiscalização dos pagamentos efetuados aos agricultores fornecedores à Cooperativa 
contratada. 

Em conjunto com a distribuição de alimentos, monitoramentos operacionais e atividades de 
educação alimentar e nutricional foram realizadas. Foram contemplados novos públicos, entre eles os 
catadores de material reciclável, que receberam pão, queijo e iogurte para complementar a alimentação da 
população vulnerável que trabalha no lixão da Estrutural. Para tanto, foi realizada uma parceria com 
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cooperativas para fornecer alimentação aos catadores do Lixão da Estrutural. Os mais de 2.200 catadores e 
catadoras de materiais recicláveis que atuam no Lixão da Estrutural tiveram sua alimentação reforçada e, 
para tanto, a SEDEST investiu mensalmente cerca de 110 mil reais. 

Deve-se destacar que, em resposta aos monitoramentos operacionais, a SEDEST providenciou 
no período, a alteração no contrato com a cooperativa de laticínios de forma a diversificar os sabores de 
iogurte fornecidos e fomentar ainda mais a produtividade da agricultura familiar local. Atualmente são 
distribuídos iogurtes nos sabores de morango, ameixa e coco. 

Foram também realizadas capacitações em Educação Alimentar e Nutricional para formação 
de multiplicadores. Essas capacitações foram realizadas junto a cada entidade, visando demonstrar a 
importância da Educação Alimentar e Nutricional no dia a dia de cada Entidade. Capacitações em Boas 
Práticas de Manipulação também foram concretizadas junto às cooperativas de catadores de material 
reciclável. 

No segundo semestre de 2013, buscou-se o aperfeiçoamento qualitativo dos produtos 
distribuídos oriundos da agricultura familiar. Fruto do desenvolvimento da produção do campo, a SEDEST 
trabalhou com outros órgãos do sistema de agricultura (Secretaria de Agricultura e EMATER) para que o 
fornecimento de novos produtos derivados do leite, de forma a diversificar ainda mais os atualmente 
fornecidos e fomentar a produção familiar desses alimentos, resultando em um novo contrato no âmbito do 
PAPA/DF, pronto para ser assinado a partir de janeiro de 2014. Ademais, foi formulada e realizada uma 
alteração no normativo distrital (Decreto Distrital 33.329/2011), que contemplará o atendimento à população 
de rua e aos usuários de substâncias psicoativas. Isso ocorrerá de forma a apoiar ações prioritárias da 
SEDEST no âmbito do Plano DF Sem Miséria, como o projeto Cidade Acolhedora. Outros Programas 
Sociais instituídos pelo Governo do Distrito Federal, creches conveniadas com a SEEDF, as creches 
credenciadas no Conselho de Educação do Distrito Federal, as comunidades terapêuticas, centros de 
recuperação ou similares de atendimentos a usuários de substâncias psicoativas credenciados no Conselho 
de Política sobre Drogas do Distrito Federal/CONEN-DF são exemplo de entidades que poderão ser 
credenciadas no programa de forma a promover o acesso desse público a ser atendido. 

O Programa de Provimento Alimentar Emergencial  propiciou a entrega de mais de 24 mil 
cestas básicas em 2013, atendendo famílias em vulnerabilidade/insegurança alimentar e nutricional da zona 
urbana e rural do DF. Durante o período buscou-se focalizar estratégias de atendimento a povos e 
comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade ou insegurança alimentar e nutricional, por meio 
de ações pontuais de fornecimento. O protocolo para a concessão das cestas foi alterado e simplificado, 
permitindo também aos Gerentes de Segurança Alimentar e Nutricional avaliar a pertinência do atendimento 
por meio de relatório especifico. Esse procedimento buscou vascularizar as demandas e diminuir o 
represamento das avaliações realizadas pelos profissionais da Assistência Social. 

A partir do remodelamento da ação iniciado em 2012, foram finalizadas novas licitações nos 
meses de agosto e setembro que culminaram na contratação de novos fornecedores. Buscou-se aperfeiçoar 
os Termos de Referência com novas regras de acompanhamento e fiscalização. Novos produtos foram 
inclusos/aumentados, tais como a carne de charque (aumentado para 2 KG), leite em pó (incluso) e 
farináceos (incluso). Uma nova contratação para entrega domiciliar foi realizada após licitação, também sob 
o novo escopo da ação. 

Foi efetivado, também, o remodelamento da embalagem da cesta, com informações aos 
usuários sobre a natureza dos produtos e formas de contato/reclamação. Foram também feitas adequações 
às normas competentes a cada tipo de produto. 

Por fim, de forma a continuar com a dupla estratégia de fomentar a agricultura familiar do DF e 
a segurança alimentar da população, foi formulada uma ação em conjunto com a EMATER e Secretaria de 
Agricultura, visando a contratação de cooperativas e associações da agricultura familiar para fornecimento 
de cesta não perecível de frutas e legumes, inclusive orgânicos, para fornecimento complementar à cesta 
perecível entregue a partir de 2012. Tal processo foi efetivado no final de 2013, culminando com a 
contratação de mais duas cooperativas de agricultores familiares. A execução será iniciada no início de 
2014. 

Espera-se com essa iniciativa que a agricultura familiar do Distrito Federal se organize cada 
vez mais e se qualifique para atender o mercado institucional. Além disso, é importante mencionar que tais 
produtos possuem qualidade superior, pois são distribuídos à população logo após a colheita, permitindo a 
distribuição de alimentos frescos. Não menos importante, cabe comentar que os produtos 
orgânicos\agroecológicos são mais saborosos e mais saudáveis, pois são livres de agrotóxicos, hormônios 
e outros produtos químicos, contribuindo dessa forma para a promoção do Direito Humano a Alimentação 
Adequada, além de promover a disseminação de sistemas de produção de menor impacto ambiental e 
contribuir para a Soberania Alimentar e Nutricional.  
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Dessa forma, a ação de cestas de alimentos visará não só garantir o atendimento com cestas 
emergenciais para as famílias em vulnerabilidade e/ou insegurança alimentar, uma das ações priorizadas no 
Plano de Superação da Extrema Pobreza do Distrito, mas também fomentar a produção da agricultura 
familiar do Distrito Federal como mais uma alternativa para o combate à pobreza rural e à promoção do 
desenvolvimento econômico local. 

Ressalta-se que o Fornecimento de Refeições nas Cozinhas Comunitárias ficou prejudicado, 
uma vez que não houve liberação de recursos para construção de Cozinhas Comunitárias em 2013, nas 
quais as referidas refeições seriam fornecidas. 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
 
OBJETIVO GERAL  

Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e 
extrema pobreza por meio da concessão de benefícios  de transferência de renda no Distrito Federal. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4160 - Cadastramento  das Famílias em Situação de Pobreza e 
extrema Pobreza 400.000 0 0 0 
4162 - Complementação do Benefício do Programa Bolsa Famíl ia 138.000.000 61.662.511 60.930.211 60.885.849 
0001 - Complementação do Benefício do Programa Bolsa Família-
Distrito Federal 138.000.000 61.662.511 60.930.211 60.885.849 
4232 - Ações Complementares Ao Programa de Transferência d e 
Renda 10.308.000 12.471.646 12.471.645 8.345.518 
0001 - Ações Complementares Ao Programa de Transferência de 
Renda--Distrito Federal 10.308.000 12.471.646 12.471.645 8.345.518 

Total do Programa 148.708.000  74.134.157 73.401.855 69.231.368 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
001 - Promover o acesso e a elevação da renda, como  forma de contribuir com a redução da pobreza 
e extrema pobreza por meio da concessão de benefíci os de transferência de renda no Distrito 
federal. 
 

Indicadores: 

 

 

 

 

Denominação do  
Indicador  

Unidade 
de Medida  

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado 
em 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

Abrangência do Cadastro Único para Programas 
Sociais no DF 

% - - Anual 
50/ 
100 

100/ 
100 

100 100 

Cadastro 
Único PNAD/ 

IBGE; 
Censo/ IBGE 

Taxa de registro de acompanhamento de 
famílias com perfil educação – crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos 

% 88,28 30/06/2011 
Bimestral/ 

Anual 
88/ 

85,24 
89/ 

89,10 
90 92 

SICON - 
MDS 

Taxa de registro de acompanhamento de 
famílias com perfil educação – adolescentes de 
16 a 17 anos 

% 66,92 30/06/2011 Bimestral/ 
Anual 

67/ 
63,85 

69/ 
68,57 

71 75 SICON - 
MDS 

Percentual de famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família com perfil educação em 
descumprimento da condicionalidade 

% - - Anual 
4,6/ 
3,05 

4,3/ 
3,0 4,2 4 

SICON - 
MDS 

Taxa de registro de acompanhamento de 
famílias com perfil saúde  % 25,77 02/07/2011 

Semestral/ 
Anual 

35/ 
30,66 

38/ 
34,64 40 52 

SICON - 
MDS 

Percentual de famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família com perfil saúde em 
descumprimento da condicionalidade 

% - - Anual 0,54/ 
0,35 

0,53/ 
3,21 

4,2 4 SICON - 
MDS 

Taxa de famílias beneficiárias do programa 
Bolsa Família com renda per capita inferior a 
R$100 com complemento de recursos do GDF 

% 53 31/07/2011 Anual 
75/ 
100 

85/ 
100 100 100 

SEDEST/ 
SUTRAR 
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Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Fe deral 

No ano de 2013, em termos de gestão do Cadastro Único no Distrito Federal, investiu-se na 
ampliação da qualidade do registro das informações, concentrando esforços na atividade de atualização 
cadastral. Conforme orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS as 
estimativas de famílias de baixa renda são uma referência importante para as atividades de atualização e 
inclusão cadastral. Por meio da comparação entre as estimativas de famílias de baixa renda e a quantidade 
de famílias cadastradas também com perfil baixa renda (1/2 salário mínimo per capita), os municípios 
podem direcionar as ações com mais eficácia. Para os municípios que estão em sobrecobertura (número 
maior de famílias cadastradas com perfil baixa renda no município do que as estimativas do CENSO/IBGE 
2010, conforme Taxa de Cobertura Cadastral - TCC), que é o caso do DF, o foco da gestão local deve ser a 
atualização cadastral.  

A taxa de cobertura do DF é de 139,5 %, o que indica que há sobrecobertura cadastral, visto 
que existem 224.971 famílias cadastradas com o perfil de baixa renda (espelho do CADÚNICO 
dezembro/2013), e a estimativa de famílias com esse perfil é de 161.263. 

A atualização cadastral, que deve ser o foco da atividade cadastral no DF, em função da 
sobrecobertura se efetivou de maneira expressiva. No período de janeiro a novembro de 2013, 54.656 
cadastros foram atualizados enquanto 12.482 novos cadastros foram efetivados. 

A atualização cadastral possibilita a inserção e manutenção no Programa Bolsa Família - PBF, 
bem como o acesso a outros benefícios, além de assegurar a qualidade dos dados do Cadastro Único, 
tornando-o um instrumento importante na implementação de estratégias para a erradicação da miséria e o 
atendimento das necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade.  

 

 
         *Fonte: Espelho do Cadastro Único extraído em 21 de dezembro de 2013 

É importante ressaltar que o Cadastro Único no Distrito Federal apresenta um alto índice de 
focalização cadastral, tendo em vista que mais de 144 mil famílias cadastradas, do total de 250.703, 
apresentam renda per capita de até R$ 140,00, ou seja, encontram-se na faixa de pobreza. 

 

Distribuição de renda per capita das famílias cadastradas 

 
< R$ 70 

>R$ 70 e 
< R$ 100 

>R$ 100 e 
< R$ 140 

> R$ 140 e 
< R$ 339 

> R$ 339 TOTAL 

Quantidade de famílias 
cadastradas 

74.341 23.954 46.559 80.117 25.732 250.703 

                *Fonte: Espelho do Cadastro Único extraído em 21 de dezembro de 2013 
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O Cadastro Único deve ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e 
integração de programas sociais do Governo Federal, como o Programa Bolsa Família e demais programas 
vinculados ao Governo do Distrito Federal, tais como: Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE; Carteira do 
Idoso; Isenção de Taxa de Concurso Público; Programa Morar Bem/SEDHAB; Programa Cidadania com 
Energia/CEB; Cartão Material Escolar/SEDF; Fábrica Social/SECOPA; Fomento agrícola/MDS; e  

Desta forma, em 2013 a SEDEST estabeleceu diversas parcerias para realizar a 
inclusão/atualização cadastral de famílias, a fim de possibilitar o acesso aos programas sociais oferecidos 
por órgãos como EMATER, SEAGRI e CODHAB/SEDHAB. Entre as ações realizadas é possível destacar a 
inclusão e identificação de famílias pertencentes a grupos específicos no Cadastro Único, como famílias de 
agricultores familiares, assentadas da Reforma Agrária, acampadas e catadores de material reciclável. 
 

Cadúnico - Grupos tradicionais e específicos 

Grupo específico jan/13 nov/13 

Família de Agricultores Familiares 12 99 

Família Assentada da Reforma 

Agrária 
8 112 

Família Acampada 53 643 

Família de Catadores de Material 

Reciclável 
1429 1493 

TOTAL DE FAMÍLIAS  1553 2429 
*Fonte: Espelho do Cadastro Único extraído em 21 de dezembro de 2013 

Além disso, foi estruturada a atividade de produção e disponibilização de dados do CADÚNICO 
a diversos setores da SEDEST e de outros órgãos demandantes, com o objetivo de subsidiar o 
planejamento e avaliação de ações realizadas com o público alvo de programas sociais, e de dar maior 
transparência a tais programas sociais que utilizam o CADÚNICO em sua seleção. 

 
Transferência de Renda 
 

O Governo do Distrito Federal, em sintonia com o Plano Brasil Sem Miséria lançou, em 14 de 
julho de 2011, o Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – “DF Sem Miséria” com o 
compromisso de erradicar a extrema pobreza e reduzir as desigualdades sociais no Distrito Federal, 
elevando a qualidade de vida da população pobre e extremamente pobre com a oferta de serviços públicos 
nas áreas de: segurança alimentar, assistência social, habitação e saneamento, educação e saúde; bem 
como gerar emprego e renda, visando à promoção social destas famílias. 

A atual política de transferência de renda do DF, integrante do Plano DF sem Miséria, está 
associada ao Programa Bolsa Família e consiste em transferir recursos financeiros do GDF a todas as 
famílias beneficiárias do PBF que apresentem renda per capita mensal inferior a R$ 140,00, após o 
recebimento dos valores do programa federal. Os valores do suplemento variam de acordo com a situação 
de pobreza de cada família, proporcionando às mais pobres receberem mais recurso de suplementação do 
Plano DF sem Miséria. Desta forma, a política de transferência de renda do DF proporciona mais proteção a 
quem mais precisa, além de elevar e garantir às famílias patamar mínimo de dignidade. 

Essa política de suplementação financeira ao PBF teve sua regulamentação realizada por meio 
da Lei nº 4.737 , de 29 de dezembro de 2011, que estabeleceu critérios e parâmetros para a suplementação 
financeira do GDF. Em 12 de julho de 2013 foi sancionada a Lei nº 5.133 , que altera a Lei nº 4.737 e 
estabelece novos critérios e parâmetros para suplementação do Programa Bolsa-Família, na forma do 
Plano DF sem Miséria. Desta forma foi instituída a ampliação da renda de elegibilidade para suplementação 
financeira do DFSM, que passou a ser menor que o valor familiar de R$ 140,00, per capita mensal (o valor 
anterior era de R$ 100,00), além de aumentar o limite máximo de complementação de acordo com o salário-
mínimo vigente, (R$ 678,00 até 31/01/2013). O pagamento do benefício, seguindo a nova renda per capita 
teve inicio em outubro de 2013, e ampliou significativamente a quantidade de famílias beneficiadas pelo 
DFSM, bem como os valores dos benefícios pagos. O resultado mais importante da ampliação do universo 
de famílias da suplementação financeira do DFSM foi a retirada de 57.619 famílias do limite da situação de 
pobreza (R$ 140,00 per capita), em dezembro de 2013, como pode ser verificado no gráfico que segue. 



Fonte: Folhas de pagamentos do PBF e DFSM de janeiro a dezembro de 2013 

 
Além da ampliação da suplementação financeira do DFSM, a Lei nº 5.133 instituiu o benefício 

financeiro destinado às famílias com renda familiar 
que R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
Sociais do Governo Federal, elegíveis pelo critério de renda para o PBF, porém não beneficiárias do PBF, 
em razão das condições de composição familiar previstas em lei. Tal benefício encontra
regulamentação por meio de Portaria Conjunta a ser publicada em 2014.

Dando continuidade às ações do Plano DFSM, regulamentou
“Bolsa-Alfabetização”, denominada 
integrantes das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), com idade superior a 15 anos que 
estejam inscritos e frequentando a 1ª ou a 2ª etapa do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos/EJA 
ou do Programa DF Alfabetizado. A Bolsa
adultos no âmbito do Plano DF sem Miséria e será concedida para cada membro da família, durante o 
período em que estiver vinculado às duas primeiras etapas do 1º Segmento da EJA ou ao Programa DF 
Alfabetizado por, no máximo, 2 (dois) anos. Os recursos para a Bolsa
da SEDEST e o pagamento será realizado por meio do cartão do PBF ou do PBF e DFSM, a partir de 
janeiro de 2014, referente aos meses de outubro, novembro e de

Quanto às ações para qualificação da gestão dos programas de transferência de renda no DF, 
investiu-se principalmente em 3 eixos: 

I. Gestão dos cartões em estoque; 
II. Estruturação de um Setor (

responsável pelo cadastramento e pelas atividades de transferência de renda nos CRAS; e
III. Estruturação de um Núcleo de Apuração de Suposto Recebimento Indevido de Benefícios.

 
Iniciou-se o ano de 2013 com 15.975 cartões 

pela Caixa Econômica Federal. Após uma série de ações 
por exemplo, a realização de ligações para os telefones das famílias registrados no Cadúnico, ampliação do 
horário de atendimento das agências d
pelos CRAS, informando os beneficiários, sem telefone, sobre a existência de cartão PBF, foi possível 
reduzir a quantidade de cartões em estoque.

Vale destacar a importância desta ação
de sua inclusão no PBF, o que reduz bastante a quantidade de benefícios bloqueados ou cancelados por 
reiterada ausência de saque por desconhecimento da condição de beneficiária.
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Fonte: Folhas de pagamentos do PBF e DFSM de janeiro a dezembro de 2013 – SUTRAR/SEDEST. 

Além da ampliação da suplementação financeira do DFSM, a Lei nº 5.133 instituiu o benefício 
financeiro destinado às famílias com renda familiar per capita maior que R$ 70,00 (setenta reais) e menor 
que R$ 140,00 (cento e quarenta reais), que se encontram incluídas no Cadastro Único para os Programas 
Sociais do Governo Federal, elegíveis pelo critério de renda para o PBF, porém não beneficiárias do PBF, 
em razão das condições de composição familiar previstas em lei. Tal benefício encontra

de Portaria Conjunta a ser publicada em 2014. 
Dando continuidade às ações do Plano DFSM, regulamentou-se em 30 de novembro de 2013 a 

Alfabetização”, denominada Bolsa-Alfa, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, destinada aos
integrantes das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), com idade superior a 15 anos que 
estejam inscritos e frequentando a 1ª ou a 2ª etapa do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos/EJA 
ou do Programa DF Alfabetizado. A Bolsa-Alfa tem por objetivo incentivar a alfabetização de jovens e 
adultos no âmbito do Plano DF sem Miséria e será concedida para cada membro da família, durante o 
período em que estiver vinculado às duas primeiras etapas do 1º Segmento da EJA ou ao Programa DF 

tizado por, no máximo, 2 (dois) anos. Os recursos para a Bolsa-Alfa serão consignados no orçamento 
da SEDEST e o pagamento será realizado por meio do cartão do PBF ou do PBF e DFSM, a partir de 
janeiro de 2014, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. 

Quanto às ações para qualificação da gestão dos programas de transferência de renda no DF, 
se principalmente em 3 eixos:  

Gestão dos cartões em estoque;  
Estruturação de um Setor (Setor de Cadastro e Transferência de Renda 

responsável pelo cadastramento e pelas atividades de transferência de renda nos CRAS; e
Estruturação de um Núcleo de Apuração de Suposto Recebimento Indevido de Benefícios.

se o ano de 2013 com 15.975 cartões do PBF em estoque, conforme arquivos
pela Caixa Econômica Federal. Após uma série de ações de busca ativa das famílias beneficiárias, como 
por exemplo, a realização de ligações para os telefones das famílias registrados no Cadúnico, ampliação do 
horário de atendimento das agências da CEF, somente aos beneficiários do PBF, e a entrega de cartas 

informando os beneficiários, sem telefone, sobre a existência de cartão PBF, foi possível 
reduzir a quantidade de cartões em estoque. 

Vale destacar a importância desta ação, pois, ao receber o cartão PBF, a família é informada 
o que reduz bastante a quantidade de benefícios bloqueados ou cancelados por 

reiterada ausência de saque por desconhecimento da condição de beneficiária. 
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Além da ampliação da suplementação financeira do DFSM, a Lei nº 5.133 instituiu o benefício 
maior que R$ 70,00 (setenta reais) e menor 

ncluídas no Cadastro Único para os Programas 
Sociais do Governo Federal, elegíveis pelo critério de renda para o PBF, porém não beneficiárias do PBF, 
em razão das condições de composição familiar previstas em lei. Tal benefício encontra-se em fase de 

se em 30 de novembro de 2013 a 
, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, destinada aos 

integrantes das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), com idade superior a 15 anos que 
estejam inscritos e frequentando a 1ª ou a 2ª etapa do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos/EJA 

m por objetivo incentivar a alfabetização de jovens e 
adultos no âmbito do Plano DF sem Miséria e será concedida para cada membro da família, durante o 
período em que estiver vinculado às duas primeiras etapas do 1º Segmento da EJA ou ao Programa DF 

Alfa serão consignados no orçamento 
da SEDEST e o pagamento será realizado por meio do cartão do PBF ou do PBF e DFSM, a partir de 

Quanto às ações para qualificação da gestão dos programas de transferência de renda no DF, 

Setor de Cadastro e Transferência de Renda - SECAT), 
responsável pelo cadastramento e pelas atividades de transferência de renda nos CRAS; e 

Estruturação de um Núcleo de Apuração de Suposto Recebimento Indevido de Benefícios. 

PBF em estoque, conforme arquivos emitidos 
busca ativa das famílias beneficiárias, como 

por exemplo, a realização de ligações para os telefones das famílias registrados no Cadúnico, ampliação do 
a CEF, somente aos beneficiários do PBF, e a entrega de cartas 

informando os beneficiários, sem telefone, sobre a existência de cartão PBF, foi possível 

o receber o cartão PBF, a família é informada 
o que reduz bastante a quantidade de benefícios bloqueados ou cancelados por 
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O quadro a seguir apresenta o importante resultado da ação, que foi a significativa redução de 
cartões em estoque: 

 

 

Fonte: Relação de Cartões em estoque encaminhada pela Caixa em outubro, Folhas PBF e DFSM de outubro de 2013, Cadastro único                             

extraído dia 20/09/2013. Em fevereiro de 2013 não houve envio de arquivo de cartões em estoque pela CEF. 

 
Assim, em janeiro de 2013, estruturou-se nas unidades dos CRAS, o Setor de Cadastramento 

e Transferência de Renda (SECAT) para atendimento às demandas da população quanto a cadastro e 
benefícios de transferência de renda. As atividades do SECAT integram um conjunto de serviços ofertados 
pelos CRAS, relacionado a garantias da política de assistência social como a de renda e acesso a direitos 
socioassistenciais, objetivos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Tal setor é responsável por 
operacionalizar ações/atividades específicas relativas ao cadastramento das famílias no Cadastro Único 
para Programas Sociais e a determinados procedimentos relacionados aos benefícios do Programa Bolsa 
Família – PBF e DF Sem Miséria. 

Com o intuito de qualificar as ações executadas no SECAT, a SEDEST, realizou uma série de 
capacitações sobre gestão de beneficios e Cadastro Único. Outra medida para aprimoramento da gestão foi 
a realização de visitas aos CRAS, à partir de outubro de 2013, com o objetivo de sanar as dúvidas, orientar 
e assessorar os servidores lotados nos SECAT quanto à manutenção de benefícios e à atualização 
cadastral. 

 Tendo em vista as ações de aperfeiçoamento da gestão do Programa Bolsa Família e do DF 
sem Miséria no Distrito Federal, no sentido de garantir o acesso desses benefícios ao público em situação 
de pobreza e extrema pobreza, foi criado no ano de 2013, no âmbito da Subsecretaria de Transferência de 
Renda - SUTRAR, um setor específico, com a finalidade de realizar ações rotineiras de averiguação de 
suposto recebimento indevido desses benefícios.  

Tal setor apurou, em 2013, 369 denúncias de possível recebimento indevido de benefícios do 
Programa Bolsa Família - PBF, recebidas nos anos de 2012 e 2013, especialmente por meio do telefone 
156/162 do GDF, entre outros canais.  

Cerca de apenas 20% do quantitativo de denúncias apuradas foram identificadas como 
procedentes. Vale destacar ainda, que aproximadamente 26% das denúncias não puderam ser apuradas 
porque a família não foi localizada no endereço informado por quem apresentou a denúncia.  

Cabe salientar, que tais ações não se limitam apenas ao levantamento das informações com a 
finalidade de apuração e subsídio à manutenção ou não dos benefícios dos programas. Com base nas 
informações das visitas domiciliares é avaliada a possibilidade de outros encaminhamentos pertinentes, de 
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acordo com o perfil familiar identificado, tais como: encaminhamentos para os CRAS, CREAS, inserção de 
crianças, jovens e idosos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e demais orientações 
sobre a possibilidade de inserção das famílias em programas de escolaridade (EJA e a Bolsa Alfa) e 
qualificação profissional (PRONATEC, dentre outros). O setor também atua em parceria com a Unidade de 
Controle Interno – UCI da SEDEST na definição de fluxos e envio de informações para o subsídio de 
análises processuais em curso na secretaria. 
 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família 

As condicionalidades do Programa Bolsa Família são mecanismos para o exercício de direitos 
básicos de cidadania nas áreas de saúde, educação e assistência social. A formulação das 
condicionalidades teve como pressuposto a ideia de que a pobreza e a extrema pobreza não se limitam 
exclusivamente à inexistência ou precariedade de renda, mas também ao reduzido exercício dos direitos de 
cidadania e a pouca possibilidade de acesso aos serviços sociais públicos. Para que as condicionalidades 
sejam um instrumento efetivo de garantia de direitos às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, é 
fundamental que sejam realizadas ações coordenadas e intersetoriais, que envolvam as áreas de saúde, 
educação e assistência social. A gestão das condicionalidades também perpassa o monitoramento das 
informações, que é um mecanismo de diagnóstico social, e que permite a identificação de problemas 
relacionados à oferta e/ou acesso de serviços, assim como o planejamento de ações futuras.  

Durante o ano de 2013 foram realizadas ações específicas, como estratégias de fomento à 
gestão das condicionalidades no DF, com uma agenda de capacitações, monitoramento de informações, 
diálogos com pastas estratégicas, como saúde e educação, dentre outras ações, que refletiram 
positivamente nos números que serão apresentados. Como resultado dessas ações, também foi possível 
observar um aumento substantivo da quantidade de famílias inseridas em acompanhamento familiar, com 
registro no Sistema de Condicionalidades (SICON). Segundo o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, 
Benefícios e Transferência de Renda do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Resolução CIT Nº 
7/2009, as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, que estão na fase de suspensão do benefício, 
por descumprimento de condicionalidade, têm prioridade na inserção do acompanhamento socioassistencial 
nos CRAS e CREAS.  

No que concerne ao acompanhamento das condicionalidades de educação, o gráfico abaixo 
mostra o percentual bimestral apurado no ano de 2013 dos beneficiários que recebem o Benefício da 
Família (BFA), com idade de 6 a 15 anos. Percebe-se que o percentual de acompanhamento desejado para 
2013 foi alcançado, pois o índice esperado era de 89%, e o medido no último mês de acompanhamento foi 
89,1%.  

 
Fonte: Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS, integração com o Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do 

PBF/Ministério da Educação. Extraído em 07/01/2014. 

Com relação ao acompanhamento das condicionalidades de educação dos beneficiários que 
recebem o Benefício Variável Jovem (BVJ), com idade de 16 e 17 anos, foram alcançados os seguintes 
percentuais no ano de 2013: 
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Fonte: Sistema de Condicionalidades (SICON) 

Escolar do PBF/Ministério da Educação. Extraído em 07/01/2014.

Conforme Relatório Anual de Atividades
beneficiários do BVJ para 2013, era de 69%. No último período de acompanhamento de 2013, foi alcançado 
um índice de 68,57%, isto é, um valor bem próximo do estipulado no ano anterior.

O acompanhamento e regi
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Para realização do acompanhamento, o Ministério da 
Educação (MEC) criou o Sistema Presença, instrumento de gestão desenvolvido para o re
informações da frequência escolar de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, que recebem o 
BFA e o BVJ, respectivamente. O período de acompanhamento das
dividido em cinco períodos, cada um composto po
bimestralmente. 

As condicionalidades no âmbito da saúde são os compromissos assumidos pelas famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, que possuem na composição familiar crianças menores de 7 anos 
e/ou gestantes e/ou nutrizes. As crianças devem ter o acompanhamento do calendário vacinal, do 
crescimento e desenvolvimento, e as gestantes e nutrizes devem realizar o pré
acompanhamentos necessários. O acompanhamento e o registro são de res
Estado de Saúde do Distrito Federal, que armazena as informações no Sistema de Gestão do Programa 
Bolsa Família na Saúde. O período de acompanhamento das condicionalidades de saúde é dividido em dois 
semestres, portanto, a cada ano são realizados dois períodos de acompanhamento. 

Abaixo está o gráfico dos percentuais de acompanhamento de saúde. Como esse 
acompanhamento acontece semestralmente, foram utilizados os valores desde o ano de 2011, para fins de 
comparação e evolução dos números.
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Fonte: Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS, integração com o Sistema de Acompanhamento da Frequência 

Escolar do PBF/Ministério da Educação. Extraído em 07/01/2014. 

Conforme Relatório Anual de Atividades de 2012, o índice desejado de acompanhamento de 
beneficiários do BVJ para 2013, era de 69%. No último período de acompanhamento de 2013, foi alcançado 
um índice de 68,57%, isto é, um valor bem próximo do estipulado no ano anterior. 

O acompanhamento e registro das condicionalidades de educação são de responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Para realização do acompanhamento, o Ministério da 
Educação (MEC) criou o Sistema Presença, instrumento de gestão desenvolvido para o re
informações da frequência escolar de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, que recebem o 
BFA e o BVJ, respectivamente. O período de acompanhamento das condicionalidades de educação é 
dividido em cinco períodos, cada um composto por dois meses, isto é, o acompanhamento é realizado 

As condicionalidades no âmbito da saúde são os compromissos assumidos pelas famílias 
Bolsa Família, que possuem na composição familiar crianças menores de 7 anos 

/ou gestantes e/ou nutrizes. As crianças devem ter o acompanhamento do calendário vacinal, do 
crescimento e desenvolvimento, e as gestantes e nutrizes devem realizar o pré

O acompanhamento e o registro são de responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal, que armazena as informações no Sistema de Gestão do Programa 
Bolsa Família na Saúde. O período de acompanhamento das condicionalidades de saúde é dividido em dois 

da ano são realizados dois períodos de acompanhamento. 

Abaixo está o gráfico dos percentuais de acompanhamento de saúde. Como esse 
acompanhamento acontece semestralmente, foram utilizados os valores desde o ano de 2011, para fins de 

dos números. 
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DECON/SENARC/MDS, integração com o Sistema de Acompanhamento da Frequência 

de 2012, o índice desejado de acompanhamento de 
beneficiários do BVJ para 2013, era de 69%. No último período de acompanhamento de 2013, foi alcançado 

stro das condicionalidades de educação são de responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Para realização do acompanhamento, o Ministério da 
Educação (MEC) criou o Sistema Presença, instrumento de gestão desenvolvido para o registro das 
informações da frequência escolar de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, que recebem o 

condicionalidades de educação é 
r dois meses, isto é, o acompanhamento é realizado 

As condicionalidades no âmbito da saúde são os compromissos assumidos pelas famílias 
Bolsa Família, que possuem na composição familiar crianças menores de 7 anos 

/ou gestantes e/ou nutrizes. As crianças devem ter o acompanhamento do calendário vacinal, do 
crescimento e desenvolvimento, e as gestantes e nutrizes devem realizar o pré-natal e demais 

ponsabilidade da Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal, que armazena as informações no Sistema de Gestão do Programa 
Bolsa Família na Saúde. O período de acompanhamento das condicionalidades de saúde é dividido em dois 

da ano são realizados dois períodos de acompanhamento.  

Abaixo está o gráfico dos percentuais de acompanhamento de saúde. Como esse 
acompanhamento acontece semestralmente, foram utilizados os valores desde o ano de 2011, para fins de 

 

Percentual do acompanhamento das condicionalidades 

taxa educação %
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Fonte: Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS, integração com o Sistema Bolsa Família na Saúde (DATASUS/Ministério da Saúde). Extraído em 

07/01/2014. 

Percebe-se que o percentual de acompanhamento do 1º semestre de 2013, foi maior do que de 
todos os outros semestres dos anos anteriores. Além disso, o valor desejado para o ano de 2013 era de 
38%, somente 4% a mais do que realmente foi alcançado. Apesar das dificuldades que existem para o 
acompanhamento e registro das informações pela saúde, é possível afirmar que o aumento do número em 
2013, se deu pelo aperfeiçoamento do registro das condicionalidades pela SES/DF, associado às ações 
intersetoriais e demais ações planejadas, coordenadas e realizadas pela SEDEST/SUTRAR, na condição 
de gestora do PBF no DF. 

O resultado do acompanhamento das condicionalidades de cada período é um significativo 
instrumento para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade social, isso porque permite o 
reconhecimento dos motivos que levaram a família a não cumprir as condicionalidades em determinado 
período. Nesses casos, é ofertado atendimento socioassistencial prioritário às famílias, e estas podem ser 
inseridas em acompanhamento familiar, com registro no SICON. A garantia de renda articulada com a 
inclusão das famílias em atividades de acompanhamento no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS dá condição de acesso a serviços de outras políticas setoriais e é compreendida como uma 
estratégia mais adequada para a superação da pobreza e extrema pobreza.  

O gráfico abaixo mostra a quantidade mensal de famílias que estavam com acompanhamento 
familiar registrado no SICON durante o ano de 2013.  

 

 
Fonte: Relatório consolidado de Acompanhamento Familiar do Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS. Extraído em 07/01/2014. 

 

Nota–se que durante o ano de 2013 o acompanhamento familiar praticamente triplicou. Tal 
resultado deu-se em razão de um conjunto de ações, além da edição, no final de 2012, da Portaria nº 251 
do MDS/SENARC, que reforçou o acompanhamento familiar como instrumento estratégico para apoiar as 
famílias na superação das situações geradoras do descumprimento das condicionalidades. A seguir 
apresentamos ações implementadas para o fortalecimento da gestão das condicionalidades no âmbito da 
SEDEST, da ação intersetorial e da proteção às famílias PBF: 

� Reuniões do Comitê Intersetorial do Programa Bolsa Família, com participação de 
representantes da Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Educação do DF, com 
objetivo de fomentar as ações intersetoriais e criar estratégias que aumentem os índices de 
acompanhamento das condicionalidades e que proporcionem maior monitoramento e atuação nas 
situações de não acesso das famílias beneficiárias do PBF aos serviços sociais básicos; 

� Capacitação e formulação de documentos orientadores para os CRAS e CREAS, sobre 
condicionalidades, com intuito de aperfeiçoar as ações complementares de acompanhamento das 
famílias em situação de descumprimento de condicionalidades; 

� Encaminhamento aos CRAS de listagem regionalizada das famílias em suspensão por 
descumprimento de condicionalidades, e que por isso, são público prioritário para inserção em 
acompanhamento familiar; 

� Elaboração do documento intitulado “Orientações para o atendimento, no Distrito federal, às 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF, na situação ‘não localizados’”, cujo objetivo 
foi orientar os procedimentos de atendimento às famílias que possuíam algum membro inserido na 
ação em 2013, conforme Instrução Operacional Conjunta Nº 21 SENARC/SNAS/MDS. Também foi 
organizado um fluxograma específico com as informações do documento. 

548 570 580 632
939 1042 1202 1232 1276 1310 1405 1456

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Evolução do registro de acompanhamento familiar 
registrado no SICON pelos CRAS e CREAS em 2013

Acompanhamento Familiar
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O Programa Bolsa Universitária – PBU visa “oferecer bolsas de estudo a alunos 
universitários comprovadamente sem condições de custear sua formação, matriculados em cursos de 
graduação e sequenciais de formação específica nas IES” (art. 2º LC770/2008), submete-se aos 
dispositivos legais: Lei Complementar Distrital nº. 770/2008, alterada pelas Leis Complementares Distritais 
799/2008 e 812/2009 e respectivos Decretos Regulamentares 29.501/2008, 29.777/2008 e 29.777/2008; Lei 
8.666/93; Lei 4.320/64 e IN 01/2005 CG/DF. 

Por fim, destacam-se as estatísticas relacionadas à execução do Programa Bolsa Universitária 
- PBU, que em 2013 apresentou os seguintes resultados: 

Fluxo de estudantes atendidos em 2013 
 

Especificação 
 

Nº de Estudantes 
Existentes no final de 2012 1190 
Readmitidos no ano de 2013 08 
Desligados no ano de 2013 692 
Existentes no final do mês de 2013  498 

 
Quantitativo de Convênios 

 
Especificação 

 
Quantidade 

Convênios no início de 2013 26 
Convênios 2008 - prorrogados 11 
Convênios 2008 - encerrados em 2013 04 
Convênios 2010 15 
Convênios 2010 - encerrados em 2013 02 
Total de convênios no final de 2013  20 

2. Outras Realizações  
 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6009 – GESTÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOC IAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  1.012.423 0 0 0 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  400.000 330.000 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 1.000.000 169.794 169.794 144.624 
2581 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Secretaria de 
desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF- Distrito 
Federal 1.000.000 169.794 169.794 144.624 
3678 - Realização de eventos  72.000 4.500 4.500 0 
0076 - Realização de eventos-Secretaria de desenvolvimento Social 
e Transferência de Renda do Distrito Federal- Plano Piloto 72.000 4.500 4.500 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  680.000 9.802.632 9.802.631 3.819.171 
9704 - Reforma de Prédios e Próprios-Secretaria de desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda do DF- Distrito Federal 680.000 9.802.632 9.802.631 3.819.171 
8502 - Administração de Pessoal  145.308.767 151.874.583 151.870.786 151.870.786 
0033 - Administração de Pessoal-Secretaria de desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda do Distrito Federal- Plano Piloto 145.308.767 151.874.583 151.870.786 151.870.786 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  8.347.115 8.621.337 8.150.300 8.150.300 
0033 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de 
desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito 
Federal- Plano Piloto 8.347.115 8.621.337 8.150.300 8.150.300 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  26.438.140 23.282.139 23.169.953 20.134.517 
0032 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito 
Federal- Plano Piloto 26.438.140 23.282.139 23.169.953 20.134.517 

Total do Programa  183.258.445 194.084.985 193.167.964 184.119.398 
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PROGRAMA TÉMATICO:  

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1606 - Construção de Praça de esporte e Cultura  2.278.000 7.539.046 5.272.826 1.350.440 
0002 - Construção de Praça de esporte e Cultura -QNR- Ceilândia 832.350 2.020.000 1.377.272 436.968 
0003 - Construção de Praça de esporte e Cultura-- Recanto das 
Emas 613.300 2.020.000 1.367.777 507.665 
0004 - Construção de Praça de esporte e Cultura -QNM- Ceilândia 832.350 3.499.046 2.527.777 405.806 

Total do Programa  2.278.000 7.539.046 5.272.826 1.350.440 

3. Informações complementares 

Entre outras ações relevantes realizadas pela Secretaria merecem destaque algumas 
relacionadas à gestão das políticas públicas de desenvolvimento social, quais sejam: 

Em termos de gestão de contratos e convênios: 

� 82 convênios firmados em 2013, sendo: 
− 44 de serviços socioassistenciais; 
− 26 do Programa Bolsa Universitária. 

� 10 processos de chamamento de serviços socioassistenciais, sendo: 
− 3 publicados e 7 em tramitação. 

� Melhor acompanhamento e análise das prestações de contas das Instituições de Ensino 
Superior e entidades socioassistenciais;  

Na gestão de recursos logísticos: 

� Aumento da frota com 20 veículos, suprindo as necessidades das unidade, melhorando a 
locomoção e o atendimento à população; 

� Melhorias na gestão dos serviços de telefonia fixa e móvel no âmbito da SEDEST, com 
redução das ligações interurbanas nas unidades e aprimoramento da prestação de contas das ligações 
telefônicas junto às unidades; 

� Realização de campanha educativa sobre a racionalização na utilização da água nas 
unidades; 

� Distribuição de aproximadamente 4.940 bens às unidades operativas da SEDEST, oriundos 
de compras, doações, ou transferências de cargas de outros órgãos; 

� Fornecimento de banheiros químicos a diversos eventos da SEDEST, incluindo, eventos de 
outras Secretarias do DF; 

Na área de gestão de pessoas, destacam-se as atividades de treinamento e capacitação 
realizadas ao longo de 2013, que promovem a qualificação dos serviços técnicos e administrativos.  

 

Capacitação Carga Horária Qtd De 
Servidores 

1. Organização do Projeto Político-Pedagógico da UNACAS 120 h/a 35 
2. Seminário: Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Assistência Social 04 h/a 126 
3. Seminário: Orientações sobre Saúde Mental no Acolhimento Institucional 08 h/a 36 
4. Palestra Ética no Serviço Público 04 h/a 12 
5. Workshop Sensibilização e Capacitação em Gestão Administrativa Sustentável 04 h/a 5 
6. Workshop "O Contador de Histórias" - Visões e Desafios 08 h/a 7 
7. Ambientação e Nivelamento de Novos Servidores 48 h/a 53 
8. Ambientação e Nivelamento de Novos Servidores 28 h/a 11 
9. Disseminadores Externos de Informações Previdenciárias 16h/a 52 
10. Desenvolvimento de Gestores de Tecnologia da Informação  133 h/a 2 
11. Contabilidade Pública e seus Aspectos Patrimoniais e Legais 24 h/a 12 
12. Informática - Módulo Básico 20 h/a 15 
13. Ambientação e Nivelamento de Novos Servidores 29 h/a 38 
14. 4º Fórum Nacional de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 16 h/a 10 
15. Especialização Planejamento Econômico e Finanças com Foco nos Estados e 

Municípios   3 

16. Especialização em Gestão de Documentos e Informações – Teoria e Prática 
Arquivista 

420 h/a 1 

17. Previdência dos Servidores Públicos – RPPS, Cálculo de Aposentadoria e Pensões 
e a Nova Previdência Complementar. Recente Lei 12.618/2012, as Fundações de 
Previdência Complementar dos Poderes e a EC 70/2012 - Aposentadoria por Invalidez 

16 h/a 3 
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Capacitação Carga Horária Qtd De 
Servidores 

18. Capacitação PBF/SICON/SIBEC 09 h/a 22 
19. Lidando com o Alcoolismo no Ambiente de Trabalho 08 h/a 12 
20. Palestra: A Função Social do Encontro 04 h/a 79 
21. Coaching de Vida: Transformando a Vida para uma Experiência de Saúde Integral 03 h/a 21 
22. Capacitação PRONATEC SISTEC 04 h/a 253 
23. Ambientação e Nivelamento de Novos Servidores 16 h/a 5 

TOTAL 813 
 
Merece destaque também, a realização da X Conferência de Assistência Social do Distrito 

Federal, de 17 a 20 de outubro de 2013, no Centro Universitário IESB, Campus Sul, Edson Macedo, Av. L2 
613 Sul, tendo como tema: "A Gestão e o Financiamento na Efetivação do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS)". Realizada pela SEDEST e o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS-DF), 
o evento foi precedido por 15 conferências regionais, que elegeram 451 delegados para representar a 
sociedade civil e o governo nos debates. 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Em sua trajetória, a SEDEST tem protagonizado a concepção, o desenho e a efetivação de um 
modelo de desenvolvimento social para o DF, que tenha como base definidora a lógica do direito, da 
cidadania e da integração das políticas públicas, que priorize as famílias e os grupos socialmente mais 
vulneráveis e que seja capaz de promover maior justiça social e melhor qualidade de vida à população. 

Destaca-se que desde junho de 2011, o Governo Federal assumiu o desafio de superar a 
extrema pobreza no Brasil com o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria e o Governo do Distrito Federal, 
em sintonia com esse projeto, lançou, em 14 de julho de 2011, o Plano pela Superação da Extrema Pobreza 
no Distrito Federal – DF Sem Miséria, com o compromisso de erradicar a extrema pobreza e reduzir as 
desigualdades sociais no DF, elevando a qualidade de vida da população pobre e extremamente pobre. 
Esta medida tem reflexos diretos na ação da Secretaria, pois cabe à SEDEST, por intermédio da 
Subsecretaria Extraordinária do DF sem Miséria e Projetos Especiais, integrante de sua estrutura orgânica e 
do Comitê Intersetorial para Erradicação da Extrema Pobreza, articular e acompanhar os programas e 
ações do Plano DF sem Miséria, em conjunto com demais órgãos do Governo do Distrito Federal e com a 
sociedade civil. 

Tem sido enfrentado, entre outros, o desafio de alcançar aqueles que não acessam os serviços 
públicos e vivem fora de qualquer rede de proteção social, por motivos como ausência de documentação 
civil, migrações constantes, residência em territórios com conflitos, pertencimento a populações tradicionais, 
que habitam áreas isoladas ou distantes, pertencimento a segmentos socialmente excluídos, 
desconhecimento dos direitos, entre outros. Nesse sentido, uma ação de grande alcance, por seu caráter 
transversal e que demanda expressivo grau de interface é a estratégia da Busca Ativa, para a qual a 
atuação dos CRAS da Secretaria tem tido papel fundamental. 

O Plano DF sem Miséria completou neste ano de 2013, dois anos de implementação. O 1º ano 
(2012) foi dedicado ao eixo de Garantia de Renda, com unificação das bases cadastrais no Cadastro Único 
Federal, Busca Ativa, focalização nos extremamente pobres, inclusão no Programa Bolsa Família e na 
complementação financeira do DF Sem Miséria. No 2º ano (2013) definiu-se como prioridades: 

- ampliação do acesso a políticas públicas (expansão de serviços, benefícios, equipamentos, 
novas ações previstas na Lei 4.737/2011) e da cobertura da transferência de renda, com ações específicas 
para segmentos mais vulneráveis, como população em situação de rua, catadores, idosos, pessoas com 
deficiência, entre outros, para: 

- ampliação da proteção social e fortalecimento dos membros das famílias pobres e 
extremamente pobres; 

- desenvolvimento econômico, social e cultural da população do DF; 

- redução das desigualdades sociais no Distrito Federal e no Brasil. 

Cabe mencionar que erradicar a extrema pobreza e a fome é também o primeiro dos oito 
Objetivos do Milênio, que compõem a Declaração do Milênio, lançado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 2000, materializando um esforço de sintetizar acordos internacionais realizados em várias 
cúpulas ao longo dos anos 1990. O Brasil e o Distrito Federal aderiram a esse desafio mundial e o Plano DF 
sem Miséria configura-se como um importante instrumento viabilizador de seu alcance. 

Um traço relevante da política de superação da extrema pobreza e da redução da pobreza 
adotada no âmbito do Distrito Federal, retratado no Plano DF sem Miséria, está na integração com outras 
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políticas setoriais, como educação, saúde e trabalho, visando à sustentabilidade das ações e a integralidade 
do atendimento. Nessa perspectiva, é fundamental que se perceba que o processo de construção integrada 
de soluções e a adoção de estratégias coletivas reforçam os objetivos setoriais e potencializam os 
resultados da administração pública. 

Também é importante destacar que desde 2011 a SEDEST vem buscando fortalecer 
internamente, a cultura de planejamento como estratégia para aumentar a capacidade gerencial de tomar 
decisões e para alcançar, da melhor forma possível, objetivos pré-definidos. Nessa perspectiva, foram 
traçados objetivos e ações, distribuídos em eixos prioritários, visando o alcance de resultados concretos de 
qualidade, na condução das políticas públicas sob a gestão da SEDEST, para o ano de 2013, consolidado 
em Plano de Ação, fruto da Oficina de Trabalho realizada pela em 10 de abril de 2013, no Centro de 
Treinamento e Capacitação da Secretaria. Os eixos prioritários são: 

• Cadastro;  

• Transferência de renda; 

• Assistência social;  

• Segurança alimentar e nutricional;  

• Coordenação do DF sem Miséria e de Programas e Projetos Especiais; 

• Gestão da SEDEST. 

No desenvolvimento das atividades a Secretaria encontrou dificuldades e problemas que 
interferiram nas realizações, sendo necessária a criatividade da equipe para driblá-los, assim como a 
identificação de estratégias que permitissem continuar avançando em sintonia com as demandas e 
necessidades da população do Distrito Federal, na perspectiva da superação da extrema pobreza, da 
redução de desigualdades e do desenvolvimento social.  

Nesse sentido, uma lacuna percebida é a insuficiência de dados e informações desagregadas 
das Regiões Administrativas do Distrito Federal, que subsidie a elaboração e tomada de decisão pelas 
diversas políticas públicas. Dada a condição peculiar do Distrito Federal como ente federado, enfrentam-se 
dificuldades para obtenção de dados científicos desagregados de suas cidades. Atualmente utiliza-se como 
fontes básicas de informação disponíveis: a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio – 
PDAD/CODEPLAN; a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/IBGE, o Censo do IBGE e a 
Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal – PED/DF/DIEESE. Também é utilizada a base de 
dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal relativa ao Distrito Federal, como 
fonte de informações gerenciais e subsidiárias. 

De um modo geral, a SEDEST teve um bom desempenho em 2013, no entanto, entraves 
advindos do modelo de gestão pública imperante ainda não puderam ser totalmente superados. Impactaram 
negativamente sobre parte das ações institucionais, com maior relevância nos projetos de desenvolvimento 
tecnológico, no monitoramento e avaliação das ações, na gestão de pessoal, e na aquisição de material e 
contratação de serviços, como no caso da impossibilidade de realização de concurso público, na 
centralização das atividades de compras e licitações, entre outros. 

Registram-se neste Relatório, os esforços envidados pela Unidade Gestora - UG e seus 
servidores no cumprimento de sua missão institucional, atingindo parcial ou integralmente e até mesmo 
superando, satisfatoriamente, as metas planejadas, buscando sempre vencer os desafios para continuar 
oferecendo serviços de qualidade a toda sociedade e justificando sua razão de ser.  

A partir da execução e acompanhamento de seu planejamento foi possível à SEDEST, 
conhecer ainda mais sua realidade, avaliar os caminhos trilhados e níveis de eficácia, eficiência e 
efetividade alcançados, bem como construir um referencial futuro para o exercício de 2014.  

Foi ampliado o número de servidores e houve importante investimento em capacitação, além 
de melhoras na estrutura operacional, a fim de melhor oferecer os serviços prestados à população. Destaca-
se também, a captação de recursos junto ao FNAS/MDS para capacitação de servidores da Carreira Pública 
de Assistência Social, lotados na SEDEST – Capacita SUAS, com formação e educação permanente; 1.200 
trabalhadores, R$ 1,2 milhões, licitação prevista para segundo semestre de 2013; a implantação de 
consultório para atendimento à saúde do Trabalhador da SEDEST em parceria com a SEAP/GDF; e a 
realização em 2011/2012/2013 de encontros temáticos, comemorativos ao dia dos profissionais que atuam 
no SUAS. Esses encontros motivaram a elaboração de proposta referente à realização de encontros 
sistemáticos (exposição dialogada) por segmento profissional do SUAS, que atuam na SEDEST, bem como 
encontros interdisciplinares, que funcionam como espaço de aprimoramento da atuação profissional, das 
ações implementadas pela Secretaria e da interlocução com as demais instituições públicas e privadas na 
perspectiva da garantia de direitos e da melhoria da qualidade de vida da população do DF.  
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Nessa perspectiva e em sintonia com as prioridades do GDF estão postos alguns projetos 
estratégicos para a SEDEST a serem implementados no decorrer de 2014: 

• Ações do Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – “Plano DF Sem 
Miséria”; 

• Aperfeiçoamento da qualidade da gestão de condicionalidades do PBF no DF; 

• Continuidade do investimento na consolidação do Cadastro Único como ferramenta de 
planejamento e implementação de políticas públicas no DF; 

• Fortalecimento de ações de inclusão socioeconômica para Catadores de material reciclável; 

• Fortalecimento de ações complementares ao Programa Bolsa Família; 

• Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com: 

− Criação e instalação de novas unidades do Sistema Único de Assistência Social/SUAS 
− Ampliação, focalização e priorização da ação de acompanhamento das famílias e 

indivíduos, especialmente nos serviços PAIF e PAEFI; 
− Expansão e qualificação dos serviços e benefícios do SUAS;  
− Efetivo desenvolvimento de programas de combate às violações de direitos, como o 

combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e redirecionamento do PETI para 
alcançar as piores formas de trabalho infantil; 

− Cumprimento das ações do Pacto de Aprimoramento da Gestão do Distrito Federal firmado 
pelo GDF, por intermédio desta Secretaria e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;  

• Ampliação e adequada focalização das ações de Segurança Alimentar e Nutricional e 
efetiva implantação do SISAN no Distrito Federal, com: 

− Instalação de BRB conveniências em todos os Restaurantes Comunitários, com acesso à 
internet, circuito interno de TV para educação alimentar e divulgação institucional e espaço de convivência, 
revitalizando os arredores dos Restaurantes.  

− Criação e instalação de novas unidades do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional/SISAN: Restaurante Comunitário e Cozinha Comunitária;  

− Investimento em ações de educação alimentar e nutricional; 

• Ampliação e descentralização do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal - 
CASDF, por meio da realização de reuniões nas Regiões Administrativas, audiências públicas e reuniões 
ampliadas, promovendo maior aproximação e presença do CASDF junto à população, bem como garantindo 
e viabilizando e ampliando a participação da comunidade no Conselho; 

• Processo de transição do Projeto Lares de Cuidados Diurno -  LCD para a política de 
educação; 

Alguns desafios na área da gestão das políticas de desenvolvimento social podem ser 
apontados, tais como: 

• Ampliação dos espaços de diálogo e escuta e interação; 

• Organização de fluxos e processos de trabalho; 

• Superação da insuficiência e rotatividade de pessoal; 

• Ampliação de sistemas informatizados; 

• Disseminação de informações; 

• Fortalecimento das ações de correição;  

• Planejamento participativo, a partir da escuta dos integrantes das diversas equipes, a partir 
da estratégia do Dialogo com os servidores; 

• Melhoria do clima organizacional e mitigação redução das causas do adoecimento - das 
restrições laborativas e readaptações; 

• Superação da desinformação e da distância entre setores da Secretaria e dos demais 
órgãos do governo; 

• Manualização das ações; 

• Aumento da capacidade de atendimento; 

• Aproximação e articulação de ações com a Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF ou Região Metropolitana; 
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• Recomposição do quadro de pessoal - composição das equipes de referência nos 
equipamentos de ponta e nas unidades centrais; 

• Reestruturação da área de gestão de pessoas - implantação da Política de Formação e 
Capacitação Permanentes de servidores e gestores - formação básica - formação no processo de trabalho - 
Investimento na capacidade dos trabalhadores e aperfeiçoamento de conhecimentos específico; 

• Articulação com as áreas competentes para execução de política de saúde ocupacional - 
prevenção e tratamento do adoecimento dos profissionais da área; 

• Adequação e expansão dos equipamentos;  

• Ampliação do campo de estágio para profissionais do SUAS; 

• Integração entre Vigilância, Monitoramento, Planejamento e Financiamento; 

• Aprimoramento, Implementação, Desenvolvimento e Integração de Sistemas; 

• Adequação aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; 

• Fortalecimento da Intersetorialidade e trabalho em rede nos territórios; 

• Aquisição direta de bens e serviços – comissão de licitação própria; 

• Garantia de recursos para expansão das ações, de forma alinhada à demanda e 
potencialização de investimentos; 

• Contribuir para a consolidação das políticas públicas de desenvolvimento social; 

• Manualização e normatização de fluxos, rotinas e processos de trabalho; 

• Implantação de sistemas integrados para a área de gestão - automação dos processos; 

• Implantação de sistema de acompanhamento de fluxo de demandas e de documentos – 
estrutura de processos internos, etc.; 

• Maior visibilidade das ações; 

• Produção de relatórios consistentes com informações gerenciais que embasem o 
planejamento e a tomada de decisões; 

• Fortalecimento da ação gerencial com implantação de sistemas de gerenciamento de 
convênios e contratos e de gestão arquivística, entre outros; normatização e padronização de fluxos e 
processos de trabalho; promoção de espaços e oportunidades de compartilhamento de experiências e de 
boas práticas em gestão administrativa; 

• Realização de estudos e pesquisas afetas às políticas sob a gestão da SEDEST; 

• Execução de política de saúde ocupacional para o trabalhador do SUAS, disponibilizando e 
ampliando os serviços, com foco na prevenção do adoecimento dos profissionais da área, em parceria com 
o setor competente do GDF; 

• Fortalecimento e otimização da relação institucional com o parlamento, órgãos do poder 
judiciário e demais órgãos do poder executivo; 

• Reformas parciais e gerais de prédios e próprios da SEDEST, entre eles diversos 
Restaurantes Comunitários como os de Sol Nascente, Ceilândia, Samambaia; 

• Publicação e socialização do Regimento Interno da Secretaria; 

• Eventos como: 

− Lançamentos de novos programas; 
− Encontros de usuários dos serviços; 
− Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil; 
− Dia Mundial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual; 
− Seminário de 3 anos do DFSM. 

Também para 2014, a SEDEST tem por perspectiva a continuidade do processo de 
estruturação e implementação de ações que contribuam para a formação de uma cultura de monitoramento 
e avaliação, enquanto, expressão do compromisso e posicionamento da atual gestão com a garantia de 
transparência, qualidade, eficácia, eficiência e efetividade, necessárias à implementação de políticas 
públicas, em especial, as Políticas de Assistência Social/Transferência de Renda e Segurança Alimentar e 
Nutricional, que se encontram sob a responsabilidade da SEDEST e se articulam na perspectiva do 
enfrentamento das desigualdades sociais e da superação da extrema pobreza. A consolidação de uma 
Política de monitoramento e avaliação das ações da Secretaria, para otimização de resultados e impactos, 
inclui o fortalecimento da cultura da produção qualificada de informação e de geração de conhecimento em 
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todos os níveis organizacionais - ampliação do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (SIDS) para 
todas as políticas sob gestão da SEDEST que implica na consolidação do SIDS - Módulo SUAS/DF e 
desenvolvimento do Módulo SISAN/DF (Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do DF); 
Consolidação do Painel de Indicadores para Monitoramento e Avaliação do desempenho da SEDEST na 
implementação de politicas Sociais sob sua Gestão; 

O principal desafio está em consolidar um sistema de proteção social integral para o Distrito 
Federal, sustentável e compatível com os múltiplos e complexos desafios existentes na capital da 
República, capaz de articular e integrar esforços e iniciativas, governamentais e não governamentais para 
dar respostas positivas às necessidades e demandas, da população mais vulnerabilizada pela pobreza e 
pelos riscos sociais. 

Os resultados apresentados refletem, sobretudo, a soma de esforços dos gestores, técnicos e 
parceiros da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST, na 
correta aplicação dos recursos disponíveis e na capacidade de desenvolver um conjunto de serviços, 
programas, projetos e atividades de desenvolvimento social, com foco na garantia de direitos e na 
superação das desigualdades sociais e da extrema pobreza no Distrito Federal, reflexo de um modelo de 
gestão participativa, horizontal, democrática, transparente e formadora de cidadania. 

Verifica-se a necessidade de desenvolver e consolidar ainda mais as ações intersetoriais, 
evoluir no desenvolvimento de ações integradas com os demais componentes do setor público e contribuir 
para a efetivação de uma nova política de gestão estratégica e participativa do SUAS, SISAN e da política 
de transferência do DF, que envolve um conjunto de atividades voltadas ao aprimoramento da gestão, 
visando maior eficácia, eficiência e efetividade, por meio de ações que incluam o apoio ao controle social; a 
educação popular; a mobilização social; a busca da equidade; o monitoramento e avaliação; a ouvidoria e a 
auditoria, a avaliação de resultados e a revisão dos programas, com vistas a contemplar a melhoria da 
proteção social e dos serviços ofertados, a garantia dos direitos socioassistenciais e do direito humano à 
alimentação adequada conforme determinação governamental.  

O conteúdo deste Relatório representa um mérito qualitativo valorado pelas estatísticas atuais, 
as quais demonstram que as realizações da Secretaria têm promovido mudanças importantes na vida dos 
cidadãos usuários das políticas de desenvolvimento social, assegurando proteção social, reduzindo 
vulnerabilidades, promovendo acesso a serviços e inclusão social. Além disso, o documento garante a 
prestação de contas, nos termos legais e de forma transparente, do trabalho realizado pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal – SEDEST dentro de suas 
competências, consolidando, anualmente, o cumprimento de seu papel no âmbito da Administração Pública 
e sua importância para a sociedade do Distrito Federal. 
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11.1. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF – UO: 17.90 2 
Instituído por força da Lei Complementar nº. 08, de 19 de dezembro de 1995, o Fundo de 

Assistência Social do Distrito Federal – FAS/DF é um mecanismo especial de captação de receitas 
vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do Distrito Federal, tal como 
previsto no art. 14, da Lei nº 8.742, de 7 dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS).  

Vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do 
Distrito Federal - SEDEST, o FAS/DF tem por objetivo prover recursos e meios capazes de garantir, de 
forma ágil, sistemática e continuada o financiamento de benefícios, serviços, programas e projetos de que 
trata a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

Força de Trabalho 

Utiliza-se da mesma força de trabalho que compõe o quadro de servidores da SEDEST. 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 
OBJETIVO GERAL:  

Universalizar a proteção social não contributiva co mo sistema de provisão de serviços e benefícios 
sociais instituídos e garantidos pelo Estado para e nfrentar situações de risco social ou privações 
sociais já instaladas e implementar a gestão de Sis tema Único de Assistência Social,  com 
centralidade na família e no território onde esta v ive.   

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

2411 - Gestão Descentralizada do Sistema Único de A ssistência 
Social - IGDSUAS  512.112 1.228.843 134.000 0 

0003 - Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social 
– IGDSUAS - Fundo de Assistência Social do DF - Distrito Federal 512.112 1.228.843 134.0000 0 

3678 - Realização de Eventos  1.867.793 900.710 900.709 884.509 

0077 - Realização de Eventos-Fóruns, Conferências e Seminários - 
Fundo de Assistência Social do DF - Distrito Federal 1.727.416 900.710 900.709 884.509 

4118 - Acolhimento Institucional  24.495.595 23.146.582 22.020.836 20.533.629 
0005 - (OCA) (ODM)Acolhimento Institucional - PSE - Criança e 
Adolescente - Fundo  de Assistência Social do DF - Distrito Federal 2.803.751 1.652.795 1.196.450 902.646 

0006 - (OCA) (ODM)Acolhimento Institucional - PSE - Criança e 
Adolescente - RECONV - Fundo de Assistência SociaL do  DF - Distrito 
Federal 7.624.590 8.445.392 7.958.027 7.958.027 

0007 - (ODM) Acolhimento Institucional - PSE - Serviço de Acolhimento 
Institucional - Distrito Federal 5.640.631 4.087.483 4.087.482 3.036.418 

0008 - (ODM) Acolhimento Institucional - PSE - Serviço Em Rede 
Conveniada - Distrito Federal 8.426.623 8.960.912 8.778.877 8.636.538 

4153 - Proteção e Atendimento Especializado a Famíl ias e 
Indivíduos  2.551.344 977.159 794.067 413.938 
0001 - (OCA) (ODM) Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos - PSE - PSB - PAEFI/PET I- Distrito Federal 1.263.000 186.000 3.020 3.020 

0003 - (ODM) Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos - PSE – PAEFI - Distrito Federal 1.288.344 791.159 791.047 410.918 

4154 - Abordagem Social a Famílias e Indivíduos  74 7.715 3.564.003 3.508.550 3.336.812 

0001 - (ODM) Abordagem Social a Famílias e Indivíduos – PSE -Distrito 
Federal 747.715 3.564.003 3.508.550 3.336.812 

4155 - Atendimento Especializado Para Pessoas em Si tuação de 
Rua  857.987 489.395 450.738 350.389 

0001 - (ODM)Atendimento Especializado Para Pessoas  em Situação 
de Rua- PSE - Centro POP-Distrito Federal 857.987 489.395 450.737 350.388 

4156 - Acolhimento em Família Acolhedora  501.328  0 0 0 
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

4158 - Proteção Social Especial para Pessoas com De ficiência, 
Idosos e Suas Famílias  4.999.363 8.276.493 8.224.927 8.224.927 

0001 - (ODM) Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosos e Suas Famílias - PSE – RECONV - Distrito Federal 4.999.363 8.276.493 8.224.927 8.224.927 

4159 - Ações Complementares de Proteção Social Espe cial  262.680  98.377 98.376 9.636 

0001 - (ODM) Ações Complementares de Proteção Social  Especial -
PSE -Distrito Federal 262.680 98.377 98.376 9.636 

4179 - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF  11.448.131 2.803.780 1.390.152 1.298.264 
0001 - (ODM) Proteção E Atendimento Integral à Família - PAIF - PSB -
Distrito Federal 7.283.131 2.020.405 621.382 529.494 

0002 - (ODM) Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF- 
Agente de Cidadania-Distrito Federal 4.165.000 783.375 768.770 768.770 

4181 - Vigilância Social Nos Territórios  1.500.000 0 0 0 

4182 - Gestão Do Trabalho e Capacitação no Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS  1.214.680 422.908 624 624 

0001 - Gestão do Trabalho E Capacitação no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS - Fundo de Assistência Social do DF -  
Distrito Federal 1.214.680 422.908 624 624 

4183 - Divulgação e Disseminação das Ações do Siste ma Único de 
Assistência Social - SUAS  1.938.660 1.249.656 0 0 

4185 - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S CFV  27.627.804 20.751.400 19.210.284 17.700.205 
0001 - (OCA)(ODM)Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV-
PSB - PROJOVEM - Fundo de Assistência Social do DF- Distrito 
Federal 1.214.000 872.087 2.921 2.921 

0002 - (OCA)(ODM)Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV-
PSB - Lares de Cuidados Diurnos - Fundo de Assistência Social do DF 
- Distrito Federal 1.422.222 786.200 780.600 780.600 

0003 - (OCA) (ODM)Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV-
PSB - O6 a 14 Anos - RECONV - Fundo De Assistência Social do  
D F- Distrito Federal 10.175.197 11.139.505 11.035.055 9.929,876 

0004 - (ODM) Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV- PSB- 
Distrito Federal 4.865.361 3.795.310 3.765.826 3.360.926 

0005 - (ODM) Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV-PSB – 
RECONV -Distrito Federal 3.023.724 2.619.886 2.513.462 2.513.462 

0006 - (OCA) Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV- 
Caminhos Da Cidadania-Distrito Federal 6.927.300 1.538.411 1.112.420 1.112.420 

4186 - Proteção Social Básica no Domicílio para Pes soas com 
Deficiência e Idosas  121.173 0 0 0 

4187 - Concessão de Benefícios Assistenciais  10.623.902 7.418.364 7.418.363 6.897.016 
0001 - (ODM)Concessão de Benefícios Assistenciais - PSB - Benefícios 
Eventuais - Distrito Federal 9.843.902 7.042.364 7.042.363 6.625.664 

0002 - (ODM) Concessão de Benefícios Assistenciais - PSB - 
Transporte Interestadual-Distrito Federal 780.000 376.000 376.000 271.351 

4188 - Ações Complementares de Proteção Social Bási ca  9.314.040 1.659.508 1.604.560 1.566.344 

0001 - (ODM) Ações Complementares de Proteção Social Básica - PSB 
- Distrito Federal 4.719.400 1.629.400 1.575.400 1.537.344 

0003 - Ações Complementares de Proteção Social Básica - Ações de 
Inclusão no Mundo do Trabalho-Distrito Federal 4.094.640 30.108 29.160 29.160 

Total do Programa  100.584.307 72.987.179 65.756.186 61.216.293 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Aprimorar a Gestão do Sistema Único de Assist ência Social – SUAS no Distrito Federal, 
Conferindo Eficiência e Eficácia à Rede de Atendime nto e Proteção Social dos Usuários da Política 
de Assistência. 
 

Indicadores:  
       

Denominação do Indicador 
Unidade 

de Medida  
Índice mais 

Recente 
Apurado 

em 
Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Sistema de vigilância social 
implantado  % - - Anual 

40/ 
40 

60/ 
60 

80/ 
- 

100/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de estudos e pesquisas afetas ao 
SUAS realizadas Unidade 4 31/07/11 Anual 

6/ 
1 

5/ 
5 

7/ 
- 

7/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

 Plano de Capacitação do SUAS do 
DF implementado Unidade - - Anual 

01/ 
01 

02/ 
- 

03/ 
- 

04/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de Conferências de Assistência 
Social no DF realizadas Unidade 09 31/12/11 Bianual 

09/ 
09 

10/ 
10 

10/ 
- 

11/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de fóruns, seminários e eventos 
similares afetos à política de 
assistência social realizados no DF 

Unidade - - Anual 
07/ 
13 

14/ 
16 

22/ 
- 

30/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

 
A gestão do Sistema Único de Assistência Social compreende a coordenação do SUAS no DF 

(Proteção Básica e Especial), incluindo as áreas de Vigilância Socioassistencial, operação da Rede SUAS e 
a Gestão do Trabalho, com a finalidade de aprimorar o sistema. 

Nesse sentido, buscam-se estratégias e formas de medir os resultados da gestão do SUAS, 
considerando a atuação na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e 
benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Ao mesmo tempo, visa incentivar a 
obtenção de resultados positivos na gestão e o alcance de patamares de qualidade do Sistema. 

Em 2013 foram adotadas estratégias visando o alcance desses objetivos. A informatização do 
SUAS, a produção de pesquisas e estudos, o investimento em capacitação e a realização da X Conferência 
de Assistência Social do Distrito Federal e das Conferências Regionalizadas. 

Nesse sentido, deu-se continuidade ao desenvolvimento do Sistema Integrado de 
Desenvolvimento Social – SID’s, módulo SUAS. Trata-se de uma ferramenta informatizada, desenvolvida 
pela própria Secretaria, que visa o aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social no 
Distrito Federal, por meio da informatização de fluxos e processos de trabalho. Parte deste sistema está em 
funcionamento. 

Foram realizados também estudos relativos ao Plano DF Sem Miséria, quanto ao impacto da 
suplementação financeira, no valor de até R$100,00 no Programa Bolsa Família, à oferta de serviços 
socioassistenciais pela rede complementar, referente a parâmetros de custeio para financiamento de 
serviços prestados por entidades conveniadas e também relativos ao reordenamento de serviços de 
acolhimento institucional. 

Foram adotadas todas as providências administrativas, visando a contratação de Instituição de 
Ensino Superior para execução do Plano do Distrito Federal para Capacitação no âmbito do SUAS, o qual 
tem por finalidade a capacitação de 1.284 operadores do SUAS, entre eles Gestores, Dirigentes, 
Trabalhadores e Conselheiros. Porém, o pregão não obteve êxito e uma nova seleção ocorrerá em 2014. 

Em 2013 ocorreu, ainda, a X Conferência de Assistência Social do Distrito Federal, com a 
participação de cerca de 900 pessoas, precedida de 15 Conferências Regionais, das quais participaram 
cerca de 3.000 pessoas. O tema da X Conferência foi “A Gestão e o Financiamento na Efetivação do 
SUAS”, com 41 propostas aprovadas na plenária final. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 - Garantir Proteção Social Especial às Famílias  e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e 
Social, com Violação de Direitos e/ou Vínculos Fami liares Fragilizados ou Rompidos. 
 

Indicadores:  

 
Denominação do Indicador 

Unidade 
de Medida  

Índice mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Nº de CREAS implantados no DF Unidade 08 31/07/2011 Anual 
15/  
08 

09/ 
09 

11/ 
- 

11/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 
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Denominação do Indicador 
Unidade 

de Medida  
Índice mais 

Recente 
Apurado 

em 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Nº de Centros de Referência 
Especializados para População 
em Situação de Rua /CENTRO 
POP implantado no DF 

Unidade - - Anual 
04/ 
01 

02/ 
02 

03/ 
- 

04/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de unidades de acolhimento 
para crianças e adolescentes 
implantadas 

Unidade 08 31/07/2011 Anual 
12/ 
08 

08/ 
03 

09/ 
- 

09/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de unidades de acolhimento 
para jovens implantadas 

Unidade - - Anual 
02/ 
01 

02/ 
01 

04/ 
- 

04/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de unidades de acolhimento 
para famílias e indivíduos adultos  
implantadas 

Unidade 02 31/07/2011 Anual 
04/ 
02 

03/ 
02 

05/ 
- 

06/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de unidades de acolhimento 
para idosos implantadas 

Unidade 01 31/07/2011 Anual 
04/ 
01 

02/ 
01 

04/ 
- 

04/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Taxa de inserção de pessoas em 
situação de violência sexual e 
suas famílias na Rede de 
Proteção Social do DF  % - 30/06/2011 Anual 

100/ 
- 

100/ 
- 

100/ 
- 

100/ 
- 

Dados do 
Disque 100 e 

Central de 
Denúncias 
de Violação 
de Direitos - 

SEDEST 

 
A Proteção Social Especial é destinada a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 

social, com violação de direitos. Tais situações podem incidir sobre as relações familiares e comunitárias, 
gerando conflitos, tensões e rupturas, demandando, portanto, atenção especializada e maior articulação 
com os órgãos de defesa de direitos e outras políticas públicas setoriais.   

A atenção na Proteção Social Especial tem como objetivo principal contribuir para a prevenção 
de agravamentos e potencialização de recursos para a reparação de situações que envolvam risco pessoal 
e social, violência, fragilização e rompimento de vínculos familiares, comunitários e/ou sociais. Nesse 
sentido, algumas situações podem ser aqui elencadas: violência física, psicológica e negligência; abandono; 
violência sexual; situação de rua; trabalho infantil; cumprimento de medidas socioeducativas em meio 
aberto; afastamento do convívio familiar, dentre outras.  

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do atendimento 
ofertado, a atenção na Proteção Social Especial organiza-se em Proteção Social Especial de Média 
Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) define como serviços de média complexidade 
aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 
familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnico-operacional 
e atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado. 

Os serviços de alta complexidade são aqueles que garantem proteção integral – moradia, 
alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência 
e, ou, em situação de ameaça, necessitando serem retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário 
(PNAS).  

A seguir serão apresentadas informações qualitativas sobre o desempenho e cumprimento da 
função institucional e os resultados alcançados na execução dos serviços de proteção social especial. 

No ano de 2013 destacam-se no trabalho da proteção social especial de média complexidade a 
ampliação da oferta de serviços e o fortalecimento da articulação em rede para o enfrentamento das 
violações de direitos e situações de risco tais como: violência contra a criança e adolescente; trabalho 
infantil; situação de rua; tráfico de pessoas; pessoas desaparecidas; violência contra a mulher e idosos; 
entre outros. 

Nesse sentido, a participação no Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres 
Humanos e na Comissão Distrital de Enfrentamento ao Trabalho Infantil no DF, tendo como importantes 
resultados alcançados a elaboração de minuta do Plano e Política Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de 
Seres Humanos, em processo de publicação, e o lançamento do Fluxo de Atendimento “Proteção à Criança 
e ao Adolescente em Situação de Trabalho Infantil no Distrito Federal”. Além disso, ressalta-se a 
participação da SEDEST na Conferência Regional do Trabalho Infantil e no planejamento e participação da 
Conferência Global sobre Trabalho Infantil, realizada em Brasília. 

Algumas atividades desempenhadas e articuladas no ano de 2013 foram: 
• Articulação com a Gerência de Tráfico de Pessoas da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania do DF – SEJUS, com o objetivo de realizar palestras sobre Tráfico de 
Mulheres em alusão ao dia da mulher; 
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• Capacitação sobre Tráfico de Pessoas voltada para todos os Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social - CREAS e demais unidades da Média Complexidade, em parceria 
com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos humanos e Cidadania -  SEJUS; 

• Suporte e atendimento às vítimas de Tráfico de Pessoas em parceria com a SEJUS e 
Instituto Migrações e Direitos Humanos - IMDH; 

• Articulação com o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência da Secretaria de 
Saúde para ações conjuntas com os CREAS; 

• Articulação com a Secretaria de Saúde e a de Educação sobre o tema Desaparecidos; 
• Articulação com o Núcleo de Estudos e Programas para acidentes e violências - NEPAV 

para supervisão da metodologia dos Grupos Multifamiliares nos CREAS; 
• Criação de Grupo de Trabalho para discussão de temas relacionados à demanda técnica 

nas Unidades; 
• Participação no evento em alusão ao Dia da Criança Desaparecida na inauguração do 

Centro Pop Taguatinga em maio de 2013, com soltura dos balões; 
• Projeto em Parceria com a Polícia Civil sobre o banco de DNA para coleta de material 

genético de famílias em busca de entes desaparecidos; 
• Participação na elaboração da Campanha de Enfrentamento a Exploração de Crianças e 

Adolescentes na BR-040, em parceria com a Secretaria da Criança; 
• Realização de Seminário de Integração com os profissionais que atuam com a população 

em situação de rua na Região Administrativa de Brasília; 
• Parceria na organização do evento em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em 

Situação de Rua; 
• Organização da capacitação dos profissionais do Serviço Especializado de Abordagem 

Social – SEAS (Cidade Acolhedora);  
 

 
                                             Oficin a sobre enfrentamento ao Trabalho Infantil com os C OSES 

 
Em relação à execução dos serviços de proteção social especial, dispõe a seguir algumas 

informações sobre a sua execução, que demonstram qualitativamente o seu desempenho: 
 
Serviço da Proteção e Atendimento Especializado a F amílias e Indivíduos (PAEFI) 

 
Serviço que compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, 

preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da 
função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a 
situações de risco pessoal e social. 

O Distrito Federal possui 09 CREAS regionalizados, sendo que o CREAS Samambaia foi 
inaugurado em 2013. Todos são cofinanciados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. Estas unidades ofertam o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. 
Até dezembro de 2013 foram atendidas 12.176 famílias no PAEFI. 

Seu público-alvo são famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação 
de direitos, em conformidade com as demandas identificadas no território, tais como: violência física, 
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psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida 
de proteção; situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da 
orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família e do 
PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) em decorrência de situações de risco pessoal e social, 
por violação de direito, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e 
de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, dentre outras. 

Um dos principais desafios do PAEFI é o grande volume de casos encaminhados para o 
acompanhamento dos CREAS e o baixo contingente de servidores, o que poderá ser minimizado com a 
efetivação de concurso público tanto para especialistas como para técnicos em Assistência Social. 

Além da execução do PAEFI, destacam-se as seguintes ações realizadas pelos CREAS nos 
territórios: 

• 3ª caminhada contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes em Samambaia; 
• Campanha contra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em conjunto 

com a rede intersetorial no Gama e Santa Maria, onde foram realizadas palestras e caminhadas nas 
respectivas cidades; 

• Grupo para oferta de orientação e apoio especializados e continuados para pessoas em 
situação de Rua; 

• Campanha realizada, no dia 20/06/2013 na CEASA/DF, que sensibilizou os usuários quanto 
à temática do trabalho infantil. Houve a participação de Conselheiros Tutelares do Guará e do Cruzeiro, com 
policiais do 4° BPM e com funcionários da Administr ação da CEASA; 

• Campanhas de prevenção e palestras direcionadas a comunidade escolar pertencente ao 
território de abrangência dos CREAS sobre enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes, realizadas por duas redes sociais; 

• Evento de comemoração, em parceria com o Tribunal de Justiça e rede social, em alusão 
ao Dia Internacional da Mulher; 

• Grupo Multifamiliar para oferta de orientação e apoio especializados e continuados para 
pessoas em situação de abuso e exploração sexual; 

• Grupo para oferta de orientação e apoio especializados e continuados para mulheres em 
situação de violência doméstica; 

• Apresentação dos serviços às instituições da rede, em parceria com alguns CRAS; 
• Estudos de casos com instituições de atendimento mútuo às famílias (Instituto Berço da 

Cidadania, Entidade Nosso Lar, Conselho Tutelar, CRAS e ONGs); 
• Comissão de enfrentamento ao abuso sexual em Brazlândia; 
• Sensibilização de famílias com entes desaparecidos, para a coleta de DNA na Polícia Civil; 
• Grupo para oferta de orientação e apoio especializados e continuados para idosos com 

histórico de violação de direitos; 
• Realização de oficinas para adolescentes integrantes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; 
• Realização de evento no Taguaparque sobre os direitos das crianças e adolescentes; 
• Participação do CREAS Gama na Campanha de Enfrentamento a Exploração de Crianças e 

Adolescentes na BR-040 em parceria com a Secretaria da Criança; 
• Participação do CREAS Estrutural no projeto de Enfrentamento ao Trabalho Infantil no lixão 

em parceria com a Secretaria da Criança; 
• Ação de mobilização, em parceria com a Secretaria de Saúde, para atender a população de 

rua, quando houve também a testagem rápida para diagnóstico de HIV/AIDS; 
• Atividade lúdica no CREAS Ceilândia para famílias em situação de rua, com o intuito de 

apresentar o CREAS como um espaço de referência para atendimento a essa população; 
• Sensibilização de mulheres da comunidade da Estrutural sobre aspectos da violência 

sexual, como diferenças e classificações criminais, redes de proteção e tráfico de pessoas. Participaram 
desse projeto a Secretaria de Justiça e outros parceiros da rede, houve ainda atividades de coral, dança de 
rua e outras; 

• Realização de ação integrada de mobilização para o dia 18 de Maio, em conjunto com 
participantes do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, Rede Social da Estrutural, COSE 
Estrutural, Coletivo da Cidade e Projeto VIRAVIDA; 

• Passeata contra Violência Sexual de crianças e adolescentes; 
• Ação de mobilização e cadastramento das famílias da Chácara Santa Luzia, área de 

invasão na Estrutural. A busca ativa objetivou colher informações sobre a inserção de crianças e 
adolescentes na escola e a participação nos Serviços de Convivência em contra turno escolar, além de 
informações sobre o Cadastro único; 

• Parceria com a Rede Social da Estrutural, sensibilizações sobre o trabalho infantil por meio 



de oficinas realizadas para instituições, comunidade e público
• Projeto “Roda de Conversa” que foi embasado na metodologia da Terapia Comunitária 

Integrativa. Trata-se de uma abordagem efetiva que busca a partilha de experiências, troca de saberes e 
inclusão das diversidades; 

• Oficinas lúdicas sobre violações de direitos com orientações sobre a rede socioassistencial, 
formas de atendimento e acompanhamento das demandas

Atividades de grupo no CREAS  
 

Centro da Diversidade: 

O Decreto nº 34.621, de 30 de agosto de 2013, alterou a estrutura administrativa da SEDEST. 
Dentre as mudanças advindas com a publicação da referida norma, destaca
Núcleo de Atendimento Especializado às Pessoas em Situação de D
(NUDIN) em Centro de Referência Especializado de Assistência Social às Pessoas em Situação de 
Discriminação Sexual, Religiosa e Racial 
unidade de maior porte se deve ao 
atendimento especializado às pessoas em situação de discriminação, objetivando a conscientização e a 
orientação acerca do acesso aos direitos, à conciliação de conflitos e encam
socioassistenciais e a rede de proteção. Promove ainda articulação com a rede interna da SEDEST, com as 
demais políticas públicas, o Sistema de Garantia de Direitos e movimentos e organizações não 
governamentais, no estabelecimento de
de todas as formas de violência que estejam relacionadas à questão da orientação afetivo
racial e religiosa no Distrito Federal.

A seguir são pontuadas algumas ações do Centro d
• Projeto “Blitz da cidadania” 

com o objetivo de inserção de pessoas/famílias 
Transexuais, Transgêneros e simpatizantes 
pobreza no Cadastro Único de Programas Sociais 

• Participação no Dia da Visibilidade Trans no Distrito Federal, que culminou em um 
Seminário Distrital da Visibilidade de Travestis e Transexuais
Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria da Mulher e Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos; 

• Participação na Marcha Nacional Contra a Homofobia e exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 

• Projeto de inserção no PRONATEC dos povos e comunidades tradicionais. Foram 
referenciados no programa a etnia Cigana Calons e as etnia
ofertados para a Comunidade Cigana foram de Horticultor Orgânico e de Pintura 
Comunidade Indígena Kariri – Xocó e Tuxá foi

• Projeto de inserção continuada da população LGBT no PRONATEC. Os cursos do 
PRONATEC ofertados para a Comunidade 
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de oficinas realizadas para instituições, comunidade e público-alvo; 
Projeto “Roda de Conversa” que foi embasado na metodologia da Terapia Comunitária 

se de uma abordagem efetiva que busca a partilha de experiências, troca de saberes e 

Oficinas lúdicas sobre violações de direitos com orientações sobre a rede socioassistencial, 
formas de atendimento e acompanhamento das demandas. 

O Decreto nº 34.621, de 30 de agosto de 2013, alterou a estrutura administrativa da SEDEST. 
Dentre as mudanças advindas com a publicação da referida norma, destaca-se a transformação do antigo 
Núcleo de Atendimento Especializado às Pessoas em Situação de Discriminação Sexual, Religiosa e Racial 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social às Pessoas em Situação de 
Discriminação Sexual, Religiosa e Racial - Centro da Diversidade.  A alteração do antigo Núcleo em uma 

rte se deve ao importante trabalho deste no Distrito Federal. O Centro realiza 
atendimento especializado às pessoas em situação de discriminação, objetivando a conscientização e a 
orientação acerca do acesso aos direitos, à conciliação de conflitos e encam
socioassistenciais e a rede de proteção. Promove ainda articulação com a rede interna da SEDEST, com as 
demais políticas públicas, o Sistema de Garantia de Direitos e movimentos e organizações não 
governamentais, no estabelecimento de medidas de prevenção, educação e proteção para o enfrentamento 
de todas as formas de violência que estejam relacionadas à questão da orientação afetivo
racial e religiosa no Distrito Federal. 

A seguir são pontuadas algumas ações do Centro da Diversidade no ano de 2013:
Projeto “Blitz da cidadania” - Busca ativa para o Cadastro Único de Programas Sociais, 

com o objetivo de inserção de pessoas/famílias Comunidade Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais, Transgêneros e simpatizantes - LGBT, indígenas e ciganas em situação de extrema 
pobreza no Cadastro Único de Programas Sociais – CADÚNICO; 

Participação no Dia da Visibilidade Trans no Distrito Federal, que culminou em um 
Seminário Distrital da Visibilidade de Travestis e Transexuais, realizado em parceria com Secretaria de 
Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria da Mulher e Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 

Participação na Marcha Nacional Contra a Homofobia e exploração sexual de crianças e 

Projeto de inserção no PRONATEC dos povos e comunidades tradicionais. Foram 
referenciados no programa a etnia Cigana Calons e as etnias indígenas Kariri – Xocó e Tuxá
ofertados para a Comunidade Cigana foram de Horticultor Orgânico e de Pintura 

Xocó e Tuxá foi o de Artesanato em Biojóias;   
Projeto de inserção continuada da população LGBT no PRONATEC. Os cursos do 

PRONATEC ofertados para a Comunidade Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
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Projeto “Roda de Conversa” que foi embasado na metodologia da Terapia Comunitária 
se de uma abordagem efetiva que busca a partilha de experiências, troca de saberes e 

Oficinas lúdicas sobre violações de direitos com orientações sobre a rede socioassistencial, 

O Decreto nº 34.621, de 30 de agosto de 2013, alterou a estrutura administrativa da SEDEST. 
se a transformação do antigo 

iscriminação Sexual, Religiosa e Racial 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social às Pessoas em Situação de 

Centro da Diversidade.  A alteração do antigo Núcleo em uma 
no Distrito Federal. O Centro realiza 

atendimento especializado às pessoas em situação de discriminação, objetivando a conscientização e a 
orientação acerca do acesso aos direitos, à conciliação de conflitos e encaminhamentos a serviços 
socioassistenciais e a rede de proteção. Promove ainda articulação com a rede interna da SEDEST, com as 
demais políticas públicas, o Sistema de Garantia de Direitos e movimentos e organizações não 

medidas de prevenção, educação e proteção para o enfrentamento 
de todas as formas de violência que estejam relacionadas à questão da orientação afetivo-sexual, étnico-

a Diversidade no ano de 2013: 
Busca ativa para o Cadastro Único de Programas Sociais, 

Comunidade Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
LGBT, indígenas e ciganas em situação de extrema 

Participação no Dia da Visibilidade Trans no Distrito Federal, que culminou em um 
realizado em parceria com Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria da Mulher e Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 

Participação na Marcha Nacional Contra a Homofobia e exploração sexual de crianças e 

Projeto de inserção no PRONATEC dos povos e comunidades tradicionais. Foram 
Xocó e Tuxá. Os cursos 

ofertados para a Comunidade Cigana foram de Horticultor Orgânico e de Pintura em Tecido e para a 

Projeto de inserção continuada da população LGBT no PRONATEC. Os cursos do 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 
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Transgêneros e simpatizantes – LGBT, que tiveram maior procura foram: Operador de Computador, Corte e 
Costura, Informática, Espanhol, Azulejista e Cabelereiro(a); 

• Mapeamento geoterritorial da rede LGBT; 
• Acompanhamento Psicossocial das famílias das etnias indígenas Kariri-Xocó, Tuxá e 

Guajajara; 
• Acompanhamento Psicossocial das famílias da etnia cigana Calons; 
• Seleção no programa Agentes da Cidadania de cinco (5) beneficiários (as) acompanhados 

pelo Centro da Diversidade; 
• Grupo de Convivência/ Reflexão LGBT, com o intuito de acolhimento e ainda de discussão 

para o exercício pleno dos direitos e cidadania das pessoas LGBT em especial as Travestis e Transexuais; 
• Construção de Diagnóstico do Distrito Federal sobre a Rede de Politicas Públicas para a 

População LGBT, elaborado pelo Centro de Referência Especializado da Diversidade apresentado no I 
Encontro da Região Centro – Oeste de Gestores e Gestoras de Politicas Públicas para LGBT ocorrido em 
Campo Grande – MS;  

• Assinatura Técnica no Selo “Distrito Federal pela Igualdade Racial”, lançado no dia 21 de 
Março – Dia Internacional Contra a Discriminação Racial. É uma parceria da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPIR) com as Secretarias do Governo do Distrito Federal (SEDEST, 
Criança, Educação, Saúde, Segurança Pública e Mulheres) e com a CODEPLAN, AGEFIS e CDL; 

• Mapeamento Preliminar do Território de Vulnerabilidade Social do Distrito Federal: 
Profissionais do Sexo / Violência Sexual e Abuso Sexual com o enfoque específico da População LGBT;  

• Criação do instrumento de tecnologia social intersecretarias (SEDEST e Secretaria da 
Mulher) denominado “Baralho de Cartas sobre Violência LGBT” com vistas a executar uma metodologia 
especifica para o atendimento da população LGBT em situação de violência no DF, bem como em todos os 
órgãos do poder público vinculado do Governo do Distrito Federal.  
 
Atendimento emergencial 

Realizado pela Unidade SUAS 24 horas (UniSUAS 24h), que presta atendimento de forma 
continuada e ininterrupta às famílias e indivíduos com demandas sociais emergenciais, em situação de 
vulnerabilidade e risco social e pessoal. Esta Unidade executa também o Serviço de Proteção em Situações 
de Calamidades Públicas e de Emergências, atuando em situações temporárias causadas por eventos 
imponderáveis e incertos proporcionados por calamidades públicas, decorrentes de risco ambiental ou 
climático. 

Atividades desenvolvidas: 
• Acolhimento e encaminhamento de usuários à rede socioassistencial; 
• Concessão de benefício eventual em casos de calamidade pública e emergência; 
• Encaminhamento para acolhimento institucional; 
• Concessão de Passagem Interestadual; 
• Isenção de taxa para obtenção de documentação civil básica; 
• Concessão de auxílio por morte nos finais de semana e feriados; 
• Realização de levantamento socioassistencial de famílias ocupantes de áreas irregulares; 
• Declaração provisória para concessão de carteira do idoso; 
• Participação em reuniões do Comitê de Combate ao uso irregular do Solo; 
Até dezembro de 2013 foram realizados 10.194 atendimentos pela Unidade SUAS e 

aproximadamente 220 levantamentos socioeconômicos em áreas de ocupação irregular por todo o Distrito 
Federal. 

Serviço Especializado de Abordagem Social 

Este serviço é ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar 
trabalho social de abordagem e busca ativa, que identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, 
exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

Antes, o Serviço Especializado de Abordagem Social - SEAS era realizado por equipes de 
servidores da carreira pública de assistência social com lotação nas quatro unidades supracitadas. A média 
mensal de atendimento pelo SEAS era de 255 usuários, com horário de atendimento de 08 às 18 horas, de 
segunda à sexta, com interrupções em recessos e feriados.  

A atuação do SEAS nos territórios se dá com base em planos de educação social de rua por 
área, que consistem em planejamento com base nas informações sobre:  

• A Região Administrativa e o local de permanência da população em situação de rua;  
• Descrição do ambiente físico e social;  
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• Quantidade aproximada de pessoas e descrição do perfil (criança, adolescente, adulto, 
idoso, homens, mulheres, principais ocupações e estratégias de sobrevivência e o uso de crack e outras 
drogas);  

• Frequência indicada para as abordagens sistemáticas; período indicado para abordagem, 
se diurno ou noturno; estratégias de intervenção para a abordagem; encaminhamentos e articulação da 
rede. 

Considerando a necessidade de ampliação do serviço, a partir de agosto de 2013, a realização 
do SEAS passou a ser realizada por meio de convênio com entidade socioassistencial. Com o convênio, o 
horário de atendimento foi ampliado passando a funcionar de 10 às 22 horas, com funcionamento de 
segunda à segunda. A nova meta de atendimento previa, portanto, a ampliação da capacidade de 
atendimento do Serviço Especializado de Abordagem Social no Distrito Federal com meta mensal de 2.160 
pessoas abordadas. 

A ampliação do Serviço Especializado de Abordagem Social no Distrito Federal ganhou o nome 
fantasia de “Cidade Acolhedora”, dentro da perspectiva política e pedagógica de romper com qualquer 
perspectiva higienista do atendimento às pessoas em situação de rua.  

Até o mês de dezembro de 2013 foram atendidas 4.780 pessoas em situação de rua, 
mendicância, drogadição, pessoas em trânsito, trabalho infantil e transtorno mental. 

Foram realizados encaminhamentos diversos, tais como: rede de acolhimento, hospitais e 
centros de saúde, defensoria pública, tratamento para drogadição, rede interna da SEDEST, INSS, dentre 
outros. 

Como resultados alcançados destaca-se a universalização do atendimento de abordagem 
social às pessoas em situação de rua e a participação dos Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social – CREAS no atendimento direto às pessoas em situação de rua, com educadores sociais 
de rua lotados nas Unidades para favorecer a articulação com o PAEFI, a realização de campanhas, 
oficinas e projetos sociais locais. 

 
Oficina Realizada no CREAS Gama sobre Auto Estima com  pessoas em processo de saída das ruas  
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Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas co m Deficiência, Idosas e suas Famílias 

O serviço tem como objetivo primordial a prevenção da institucionalização e a segregação de 
pessoas com deficiência ou idosas, promovendo a sua inclusão social, com a oferta de atividades que 
possibilitem o desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e o estímulo à 
participação cidadã. 

Para efetivação do serviço a SEDEST celebra convênio com as seguintes Entidades: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF (APAE/DF), Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia (APAED), Centro de Ensino e Reabilitação (CER), 
Centro de Audição e Linguagem (CEAL), Pestalozzi de Brasília e Associação de mães, pais e reabilitadores 
de excepcionais (AMPARE). Foram disponibilizadas 980 vagas em período integral, com ampliação do piso 
de referência para oferta do serviço. 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de r ua 

Este serviço é ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 
sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o 
desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos que oportunizem a 
construção de novos projetos de vida. As demandas trazidas pelos usuários são recepcionadas e 
analisadas e as orientações podem ocorrer tanto individual como por meio de metodologias de atendimento 
grupal. São realizados encaminhamentos para rede socioassistencial e políticas públicas setoriais, na 
perspectiva da construção da autonomia, prevenção e proteção a situações de violência. 

O Distrito Federal conta com dois Centros de Referência Especializados para Pessoas em 
Situação de Rua - Centros Pop, que oferecem atendimento e atividades educativas voltadas para o 
fortalecimento comunitário, sociabilidade e busca de novas perspectivas na vida destes usuários. É também 
um espaço de guarda de pertences, higiene pessoal, lavagem de roupas, lanche, atendimento psicossocial 
e oficinas temáticas e pedagógicas.  Conta com equipe de educadores, agentes sociais, assistentes sociais 
e psicólogos, e conta ainda com atendimento jurídico através de parceria com a Defensoria Pública. Além 
do Centro Pop Brasília, localizado na 903 Sul, no ano de 2013 foi inaugurado o Centro Pop Taguatinga. 

Algumas atividades realizadas pelos Centros Pop no ano de 2013: 
• Capacitação de servidores para atuarem na inclusão das pessoas em situação de rua da 

Região Administrativa de Brasília no Cadastro Único do Governo Federal e Programa Bolsa Família; 
• Capacitação de servidores para atuarem na inclusão das pessoas em situação de rua da 

região de Brasília nos cursos ofertados pelo programa PRONATEC; 
• Complementação do lanche oferecido para os usuários, por meio do Programa de 

Agricultura Familiar com o fornecimento de pão, leite, queijo e iogurte quinzenalmente. Os artigos 
alimentícios do programa fizeram parte da atividade do Café na Horta; 

• Oficina realizada quinzenalmente com o foco na saúde dos usuários: redução dos danos 
provocados pelo álcool e outras drogas, oficina de sexo seguro, cuidados com o corpo e com a mente; 
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• Horta Pop - Atividade realizada diariamente e é planejada pelos educadores de meio 
ambiente e de rua, que atuam no Centro Pop. As atividades são orientadas no sentido do cuidado, plantio, 
poda, irrigação, observação dos ambientes na perspectiva da transformação do mesmo e do sujeito 
observador; 

• Cine Pop - Discutir temas da realidade; promover debates; promover momentos de 
entretenimento; provocar a reflexão crítica e a promoção cidadã por meio de filmes; 

• Oficina de Xadrez; 
• Teatro do Oprimido - Atividade realizada semanalmente que contou com a participação de 

alunos estagiários do Teatro Dulcina. Nessa atividade os usuários tinham um espaço de fala através da 
interpretação da própria história ou da história de outros; 

• Café na Horta - Atividade realizada quinzenalmente e complementa as atividades da Horta 
Pop. Atividade que teve por meta obter diagnóstico da relação do indivíduo e o seu meio; preparar o 
conceito de meio ambiente integral; 

• Pop na Copa - Atividade realizada na semana que antecedeu o jogo entre Brasil e Japão na 
Copa das Confederações. A atividade foi articulada e organizada pelos educadores do Serviço de 
Abordagem e servidores do Centro Pop e contou ainda com a participação dos educadores de Sobradinho e 
Taguatinga. O evento ocorreu de 10 a 15 de junho. No período foi fornecido almoço no Centro Pop, além da 
realização de jogos e diálogos com usuários. No dia do jogo, sábado, o Centro Pop ficou aberto das 9h às 
18h para que os usuários pudessem assistir ao jogo de abertura. Foi articulado ainda corte de cabelo, 
pipoca e lanche especial para o dia; 

• Atividades realizadas de primeiro a cinco de julho, em comemoração ao primeiro aniversário 
do Centro Pop Brasília. Foram realizados debates sobre direitos e deveres da população em situação de 
rua, discussão de filmes sobre a Unidade, mostra de fotos relembrando a história da Unidade, 
apresentações musicais e artísticas, lanches especiais. Participaram do evento: usuários, servidores do 
Centro Pop e de outras Unidades, Equipe do Consultório na Rua, Movimento de População de Rua, artistas 
e músicos convidados, Escola de Meninos e Meninas do Parque, DISEFI, CPSE e cobertura da 
ASCOM/SEDEST; 

• Oficina “Eu me vejo, o mundo me vê”: A ideia da oficina é estimular uma autoestima positiva 
no público que frequenta os Centros Pops de BSB e Taguatinga. O usuário foi fotografado e ao mesmo 
tempo, incentivado a relatar o seu histórico de vida, sua trajetória, e a visão dele mesmo sobre o papel que 
desempenha na comunidade; 

• Fórum Mundial de Direitos Humanos: Servidores do Centro Pop participaram do Fórum em 
dezembro. Além da participação em diversas palestras e oficinas, representante da coordenação, equipe 
técnica, educadores, agentes e auxiliares sociais participaram de uma atividade autogestionada que 
abordou as temáticas de educação social e abordagem social; 

• Projeto de Oficinas Artísticas em Parceria com a Unidade de Acolhimento para Mulheres – 
Casa Flor: o objetivo é dar vazão a novas construções de projetos de vida por meio de recursos artísticos; 

• Oficina de Violão Popular e Musicoterapia: restauração de instrumentos para serem 
utilizados pelos usuários do Centro Pop e aulas de violão popular. Tem como objetivo fazer a vinculação 
dos usuários por meio da música, assim como proporcionar momentos de descontração e de diálogo; 

• Café com Tema: acolhida dos usuários para apresentar os serviços da unidade e para 
discutir as regras de convivência; 

• Oficina de Desenho e Pintura: realizada as terças e quintas com as usuárias da Casa Flor 
no período da tarde e pela manhã com os usuários do Centro Pop; 

• Pintura de Bolsas e Camisetas: Teve como objetivo trabalhar a criatividade e autoestima 
dos usuários e a participação coletiva. Os educadores confeccionaram bolsas ecológicas que foram 
personalizadas pelos usuários nas oficinas; 

• Oficina de Bonecos: oficina realizada com o público do Centro Pop para confecção de 
bonecos e montagem de peça teatral. Cabe destacar como parte da oficina a apresentação teatral de 
Josivan de Chico de Daniel do Rio Grande do Norte do grupo de mamulengos do 12º Festival Internacional 
de Bonecos de Brasília. Foi um momento que reuniu o público do Centro Pop, da Casa Viva e da Casa Flor; 

• Grupos Psicossociais sobre Álcool e outras Drogas: grupo realizado pelas psicólogas da 
unidade que busca fazer um debate com os usuários em acompanhamento sobre o uso de substâncias 
psicoativas na perspectiva da redução de danos; 

• Oficina de corte de cabelo: articulação feita com uma equipe de cabelereiros para cortes de 
cabelo na unidade; 

• Oficina de Conscientização Ambiental: realizada no mês de novembro, busca trazer a 
discussão sobre a questão do lixo na atualidade e a organização e limpeza do nosso espaço de 
convivência; 

• Bazar Pop: ação que trabalhou a autoestima e a valorização dos usuários. 
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                                 Visita das pessoas  em situação de rua atendidas pelo Centro Pop Congr esso Nacional 
 

 
Oficina de Música  

 

Em 2013, o trabalho da proteção social especial de alta complexidade destacou-se pela 
continuidade no processo de reordenamento dos serviços de acolhimento institucional, visando à garantia 
do cumprimento da função protetiva e aprimoramento do atendimento ofertado.  

Um processo de reordenamento do serviço está relacionado à ruptura com os modelos de 
grandes instituições e totais e com metodologias de trabalho ultrapassadas, e à adequação dos serviços 
aos parâmetros de funcionamento e as orientações metodológicas presentes nas normativas vigentes. 

Como resultado desse processo de reordenamento, em 2013 foram ampliadas algumas metas 
de atendimentos, realizadas algumas alterações nas infraestruturas das unidades, discutidas metodologias 
de atendimento em conformidade com as normativas vigentes que tratam de acolhimento institucional, 
criados/fortalecidos grupos de discussão com as unidades e instituições que ofertam acolhimento 
institucional no DF e confeccionado editais de chamamento público para a ampliação da oferta de alguns 
serviços e implantação de outros. 
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Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes  

No Distrito Federal, no ano de 2013, o Serviço de acolhimento institucional para crianças e 
adolescentes foi realizado por 02 unidades de acolhimento governamentais e 07 entidades não 
governamentais conveniadas com a SEDEST e outras entidades não governamentais que não são 
conveniadas.  

As duas unidades governamentais disponibilizaram durante o ano 66 para crianças e 
adolescentes, sendo elas: 

a) Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – UNAC 
A referida unidade é composta por um abrigo institucional localizado no Setor M -

Norte/Taguatinga (meta: 12 acolhidos) e quatro casas lares distribuídas nas Regiões Administrativas do 
Gama (meta: 08 acolhidos), Guará (meta: 10 acolhidos), Recanto das Emas (duas casas com meta de 06 e 
10 acolhidos, respectivamente), totalizando 46 vagas. Ressalta-se que a capacidade de atendimento de 
algumas casas lares é inferior a 10 acolhidos, em decorrência de suas infraestruturas. 

Como continuidade do processo de reordenamento da UNAC e para ampliação da meta de 
atendimento, a segunda casa lar localizada no Recanto das Emas foi inaugurada em fevereiro de 2013. Foi 
prevista a inauguração de outra casa lar na Ceilândia, imóvel alugado em julho de 2013, contudo, não foi 
realizada por insuficiência de servidores necessários para seu funcionamento. Embora o Plano Plurianual 
de 2012 a 2015 - PPA preveja a construção de novas unidades de acolhimento para crianças e 
adolescentes (casas lares), tal investimento em obras não se deu em 2013 devido à limitação do número de 
servidores para atuarem na execução direta de serviços. 

 

b) Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua – UNACAS 
Em dezembro de 2012 foi iniciado o processo de reordenamento da referida unidade, com a 

interrupção temporária dos serviços, incluindo o acolhimento institucional, até março de 2013. Após a 
retomada do serviço observou-se que o reordenamento da UNACAS é dinâmico, vem sendo realizado a 
contento e tem produzido vários efeitos positivos. Diante da complexidade e especificidade do serviço, 
avaliou-se que a redução da meta de atendimento poderia contribuir com a qualificação do acolhimento e 
acompanhamento dos adolescentes. Assim, a meta foi reduzida de 50 para 20 vagas. 

Havia a previsão da implantação no corrente ano de mais uma UNACAS (UNACAS II) com 50 
vagas para acolhimento. Foi definido que a unidade funcionaria na Ceilândia, todavia, não foi realizada a 
obra para a sua construção. Além do déficit de profissionais para a execução direta do novo serviço, 
avaliou-se que sua implantação deveria aguardar a consolidação do desenvolvimento metodológico em 
curso na UNACAS de Brasília, de forma que a nova Unidade possa se beneficiar do acúmulo de experiência 
no trabalho com o público infanto-juvenil em situação de rua. 

 

As sete entidades não governamentais conveniadas com a Secretaria também se encontram 
em processo de reordenamento, sendo que a equipe da Gerência de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes – GEAC, da Diretoria de Serviços de Acolhimento – DISA, tem realizado o acompanhamento 
e orientação acerca desse processo. As entidades apresentaram nos meses de novembro e dezembro de 
2013 um Plano de Providências com planejamento de como realizarão o reordenamento e cronograma das 
ações. Em 2014 os Planos de Providências serão avaliados junto ao Ministério Público, para pactuação das 
ações. As entidades conveniadas com a SEDEST disponibilizaram em 2013 cerca de 280 vagas de 
acolhimento. São elas: 

• Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais – AMPARE – possui 
como meta de atendimento 10 vagas; 

• Casa da Criança Ana Maria Ribeiro – CRIAMAR – em junho houve a redução de 50 para 40 
vagas. Todavia, em setembro de 2013 optou-se novamente pela ampliação de 40 para 50 vagas, devido a 
crescente demanda de acolhimento institucional de adolescentes e o reordenamento da entidade. Para a 
ampliação de vagas, a SEDEST cedeu temporariamente o imóvel alugado para casa lar, localizado na 
Ceilândia; 

• Casa de Ismael – em dezembro de 2013 foi ampliada a meta de atendimento de 50 para 70 
vagas. 

• Lar de São José – em abril de 2013 houve a redução da meta de atendimento de 55 para 40 
vagas.  

• Sociedade de Amparo ao Menor – Casa do Caminho – em abril do corrente ano foi reduzida 
a meta de 65 para 50 vagas. 
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• Sociedade Cristã Maria e Jesus – Nosso Lar – em abril de 2013 a meta de atendimento foi 
reduzida de 70 para 40 vagas. 

• Lar da Criança Padre Cícero – possui como meta de atendimento 20 vagas. 
 

Ressalta-se que algumas entidades tiveram suas metas de atendimento reduzidas, conforme 
orientação emanada do Gabinete da SEDEST na Nota Técnica Nº 03, de 21 de julho de 2011, em 
decorrência de ter sido identificado pelo executor técnico do convênio um atendimento persistentemente 
abaixo da meta pactuada. 

Em 2012, o convênio que a SEDEST possuía com a entidade Vila São José Bento Cottolengo 
tinha como objeto o acolhimento de crianças e adolescentes com deficiência severa. No corrente ano, o 
referido convênio passou a ser destinado a jovens e adultos com deficiência. Tal alteração foi necessária 
para atender os serviços tipificados e as características atuais da unidade. 

Em 2013 foram elaborados dois Projetos Básicos (para casa lar e abrigo institucional) para a 
publicação de editais de chamamento público para firmatura de convênio com entidade de assistência 
social, a fim de ampliar a meta de acolhimento para crianças e adolescentes em 80 vagas, a depender da 
disponibilidade orçamentária. Está prevista a publicação do edital em 2014. 

Serviço de Acolhimento Institucional em República p ara Jovens  

Em 2013 foi elaborado o Projeto Básico para a publicação do edital de chamamento público 
para celebração de convênio com entidade de assistência social, objetivando a implantação de quatro 
repúblicas para jovens, totalizando mais de 24 vagas de acolhimento. Está prevista a publicação do edital 
em 2014. 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

No corrente ano foi confeccionado o Projeto Básico para publicação do edital de chamamento 
público para que, por meio de convênio com entidade de assistência social, seja implantado o serviço de 
acolhimento em família acolhedora no DF. A publicação do edital está prevista para o próximo ano. 
 

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e  Famílias 

Este serviço é ofertado pela SEDEST por meio de três unidades, totalizando 395 vagas. São 
elas: 

a) Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias do Areal – UNAF/Areal – com capacidade 
de acolher 350 pessoas. A unidade encontra-se em reforma para melhorias da infraestrutura. Há previsão 
da redução do número de vagas de forma gradual, após a implantação de novas unidades, a fim de cumprir 
a normativas existentes em relação à capacidade de atendimento, uma vez que a capacidade máxima deve 
ser de 50 pessoas. 

 

b) Unidade de Acolhimento para Mulheres – UNAM – em 2013 a unidade passou por reforma 
para a ampliação da meta de atendimento. Até junho a unidade estava acolhendo a 17 mulheres, em função 
da referida reforma. Em agosto a capacidade de atendimento foi ampliada para 35 vagas. Há previsão de 
aumento para 50 vagas, sendo que para esta ampliação necessita de aumento do quantitativo de servidores 
na equipe e a disponibilização de materiais permanentes e de consumo. 

 
c) Unidade de Acolhimento para Idosos – UNAI – acolhe a 20 idosos do sexo masculino que 

sejam independentes ou com leve grau de dependência. Para qualificar o serviço e atender exigências da 
Vigilância Sanitária, em maio de 2013 a unidade foi transferida para novo prédio, localizado na QNF Área 
Especial 24 – Taguatinga. 

 

Além das unidades governamentais, a Secretaria possui convênio com duas entidades que acolhem 
adultos e famílias, somando 58 vagas: 

a) Centro Comunitário São Lucas – CECOSAL – para atendimento de 40 pessoas; 
 

b) Sociedade de Empenho da Recuperação de Vidas Através da Oração e Serviços – 
SERVOS – com meta de 18 vagas. 
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Estão sendo construídas nas Regiões Administrativas de Ceilândia, São Sebastião e Planaltina 
novas unidades de acolhimento para adultos e famílias, com capacidade de atendimento de 150 pessoas 
cada. O Projeto Básico para celebração de convênio com entidade de assistência social, para a execução 
do serviço na Ceilândia está pronto, aguardando a publicação do edital de chamamento público. Ressalta-
se que a obra de Ceilândia ainda não foi finalizada, e das demais unidades, estão no início. 

A SEDEST pretende ainda conveniar 50 vagas com entidade socioassistencial para a 
execução do acolhimento em Casa de Passagem (unidade de acolhimento imediato e emergencial). O 
Projeto Básico também foi elaborado e aguarda-se a publicação do edital. Há previsão da casa funcionar no 
prédio da Secretaria localizado na 615 Sul. 

Em julho de 2013 a SEDEST celebrou convênio com a entidade Associação Casa Santo André 
para a ampliação do serviço especializado de abordagem social, o que resultou num significativo aumento 
da demanda por acolhimento institucional para pessoas em situação de rua. Diante desse cenário, foi 
necessário firmar convênio, em caráter emergencial (por seis meses) com a mesma entidade, sendo a meta 
pactuada inicialmente de 200 vagas. Considerando que as vagas não foram suficientes para atender a 
demanda, o convênio foi aditivado e ampliou-se para 250 vagas. 

Há a previsão de implantação de outras unidades de acolhimento para este público, quais 
sejam: República para adultos em processo de saída das ruas e um abrigo para o público LGBT. De acordo 
com a publicação do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS intitulada “Texto de orientação para o 
reordenamento do serviço de acolhimento para população adulta e famílias em situação de rua” a República 
é um espaço destinado a pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção social, que estejam 
em processo de restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia. Em 2013 não foi 
possível a implantação da República ou abrigo para o público LGBT por falta de imóvel e pessoal. 

 

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 

Em 2013 esse serviço foi ofertado por meio de execução indireta. A Secretaria possui convênio 
com 04 Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI, sendo disponibilizadas 217 vagas. São elas: 

• Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte – acolhe a 30 idosas, sendo 05 
independentes e 25 dependentes; 

• Casa do Candango – Lar de São José – atende a 45 idosos de ambos os sexos, sendo 30 
dependentes e 15 independentes; 

• Instituto Integridade - Lar Maria Madalena –– acolhe a 80 idosos de ambos os sexos, sendo 
65 dependentes e 15 independentes; 

• Obras Assistenciais Centro Espírita Irmão Jorge – Lar Bezerra Menezes – a meta de 
atendimento foi ampliada em junho de 2013 de 60 para 62 idosos de ambos os sexos, sendo 52 
dependentes e 10 independentes. 

Foi prevista para 2013 a implantação de 01 ILPI (com 50 vagas) e 02 casas lares (com 10 
vagas cada), cujos prédios serão construídos na QNF Área Especial 24 – Taguatinga, no terreno destinado 
para o Complexo do Idoso. Todavia não foram realizadas as obras necessárias para a implantação das 
unidades. Ressalta-se que o Projeto Básico para a publicação do edital de chamamento público para o a 
ILPI foi elaborado, aguardando a publicação do edital. A ampliação da oferta de vagas justifica-se pelo 
significativo déficit de vagas no DF para acolhimento de idosos. 

 
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas c om Deficiência 

Em 2013 esse serviço foi ofertado por meio de execução indireta, uma vez que não há unidade 
governamental que execute essa modalidade de acolhimento. A SEDEST possui convênio com 04 
entidades não governamentais, ofertando um total de 171 vagas: 

• Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia – AEC – oferta a 65 vagas; 
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia – 

APAED – acolhe a 03 pessoas; 
• Instituto Dom Orione – com 35 vagas; 
• Vila São José Bento Cottolengo – oferta 68 vagas. 
 
No corrente ano foi confeccionado um Plano de Reordenamento do Serviço de Acolhimento 

Institucional para Adultos com Deficiência e Projeto Básico para conveniamento de 60 vagas em 
Residências Inclusivas, em 06 unidades, para atendimento das normativas vigentes e realizar ações de 
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reordenamento desse serviço. O processo está em andamento para publicação de edital de chamamento 
público. A quantidade de vagas dependerá da disponibilidade orçamentária. 

Em 2013 houve muitos avanços nos processos de reordenamento dos serviços, no entanto, por 
ser um processo gradual e que repercute em mudanças culturais e institucionais, em 2014 ainda existirão 
muitos desafios e ações voltadas à efetivação destes processos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 - Garantir proteção social básica às famílias e m situação de vulnerabilidade social no Distrito 
Federal, fortalecendo sua função protetiva e os vín culos familiares e comunitários e promovendo o 
acesso e usufruto de direitos socioassistenciais e o desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições. 
 

Indicadores:  

A Proteção Social Básica (PSB) articula um conjunto de serviços, benefícios, programas e 
projetos com o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Suas ações 
buscam a inserção de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, 
garantindo o direito à proteção social não contributiva. 

Os serviços da PSB são ofertados de forma direta nos Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS) e em outras unidades públicas de assistência social e de forma indireta pelas entidades e 
organizações de assistência social, conveniadas à SEDEST. Cada CRAS oferta, necessariamente e com 
exclusividade, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), o principal serviço da 
proteção básica. O PAIF é complementado pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), executados nos Centros de Orientação Socioeducativa (COSEs), destinados a crianças, 
adolescentes e idosos. 

O Distrito Federal conta com 27 CRAS distribuídos em 22 Regiões Administrativas. Os CRAS 
estão implantados nos territórios de maior vulnerabilidade social, identificados por meio de diagnóstico 
socioterritorial. Uma novidade importante para o ano de 2013 foi a expansão do acesso aos serviços e 
benefícios da proteção social básica com a implantação do CRAS Taguatinga Areal, que passa a ser 
referência para cerca de 5.000 famílias da região. 

No ano de 2013, os 27 CRAS do Distrito Federal atenderam uma média de 30.000 famílias e 
indivíduos por mês, considerando cadastramento no Cadastro Único feito pelo Setor de Cadastro e 

Denominação do indicador Unidade de  
Medida 

Índice mais 
Recente Apurado em Periodicidade  

de Apuração  
Desejado/Alcançado Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Nº de Centros de Referência de 
Assistência Social implantados 
no DF 

Unidade 27 31/07/2011 Anual 
33/ 
27 

31/ 
27 

34/ 
- 

36/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Nº de famílias em situação de 
vulnerabilidade social atendidas 
pelo Serviço de proteção e 
atendimento integral a 
famílias/PAIF  

Unidade 9.938 31/05/2011 Anual 24.390/ 
34.533 

26.780/ 
- 

29.948/ 
- 

31.150/ 
- 

Sinopse 
Estatística 
SEDEST 

Nº de unidades de oferta do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
implantados no DF (COSEs) 

Unidade 17 31/07/2011 Anual 22/ 
17 

18/ 
17 

20/ 
 

21/ 
 

Sinopse 
Estatística 
SEDEST 

Nº de Centros de Convivência 
de Idosos implantados 

Unidade 01 31/07/2011 Anual 03/ 
01 

03/ 
00 

03/ 
- 

03/ 
- 

Sinopse 
Estatística 
SEDEST 

Número de famílias do DF 
beneficiárias do Programa de 
Transferência de Renda Bolsa 
Família, em descumprimento 
das condicionalidades, 
acompanhadas pelo Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral 
às famílias /PAIF  

Unidade 440 31/07/2011 Anual 555/ 
550 

660/ 
632 

755/ 
- 

775/ 
- 

SEDEST/ 
SUBSAS 

Taxa de inclusão de 
guardadores e lavadores de 
veículos e de catadores de 
material reciclável residentes no 
DF no Cadastro Único 

% - - Anual 
30/ 
37 

50/ 
37 

70/ 
- 

100/ 
- 

Cadastro 
Único 

Percentual de catadores 
associados a cooperativas e 
associações 

%  - - Anual 81/ 
80 

90/ 
94 

95/ 
- 

100/ 
- 
 

SEDEST/ 
SUPAR 
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Transferência de Renda (SECAT) e orientações em geral sobre os serviços socioassistenciais e 
transferência de renda. Somam-se a esse número as cerca de 4.900 famílias em acompanhamento 
continuado pelo PAIF, que compreende a realização de acolhida, oficinas com famílias, ações comunitárias, 
ações particularizadas e encaminhamentos para a rede de serviço socioassistencial e para as demais 
políticas setoriais, possibilitando o acesso a direitos de forma articulada com a rede. 

Além dos serviços, os CRAS ofertam benefícios eventuais que se configuram como provisões 
suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 
situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. No ano de 2013, foram concedidos 9.692 
auxílios por situações de vulnerabilidade temporária, 12.624 auxílios natalidade, 159 auxílios por morte e 61 
auxílios por situações de desastre e calamidade pública. 

As famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família - PBF – é um 
público prioritário para o acompanhamento pelo PAIF. As condicionalidades do PBF referem-se, 
resumidamente – na área de educação –, à matrícula e frequência na escola para as crianças e 
adolescentes e – na área de saúde –, ao acompanhamento da vacinação e desenvolvimento das crianças 
até 07 anos e ao acompanhamento de pré-natal para gestantes e de saúde para as nutrizes e seus bebês. 
O descumprimento de alguma dessas condicionalidades gera efeitos gradativos no benefício da família: 
advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento. Por se tratarem de famílias em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social, é possível que o descumprimento de condicionalidades sinalize que aquela 
família tem sua situação agravada, inclusive com presença de violação de direitos de algum de seus 
membros. Nesse sentido, a integração da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais para essas 
famílias reafirma a responsabilidade estatal de proteção social não contributiva, articulando ofertas públicas 
para a garantia de direitos e prevenção de agravos. O acompanhamento realizado pelo PAIF possibilita a 
suspensão dos efeitos do descumprimento das condicionalidades sobre o benefício, evitando o 
agravamento da situação vivenciada pela família com a redução da renda. 

O acompanhamento realizado pelo PAIF promove uma busca ativa para contatar estas famílias 
em descumprimento de condicionalidades, acompanhamento em grupo, mediações periódica para acesso 
aos direitos. É importante ressaltar que o acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades feito pelo PAIF possibilitou a interrupção dos efeitos do descumprimento das 
condicionalidades para 1.103 famílias no ano de 2013, significando mais famílias inseridas nos serviços de 
proteção social e consequente prevenção de agravamento de situação de vulnerabilidade. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 14 anos, ofertado 
na execução direta, ofereceu oficinas temáticas de Artes, Dinamização, Esporte e Lazer, Informática e Meio 
Ambiente, planejadas e executadas por educadores sociais de nível superior, com o apoio de pedagogos e 
técnicos, sempre com o objetivo de promover o desenvolvimento dos participantes enquanto sujeitos 
sociais, preocupando em desenvolver competências sociais e habilidades para participação e transformação 
social. 

As crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos participaram de atividades que asseguraram espaços de referência para o convívio grupal, 
comunitário e social e o desenvolvimento das relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo e, 
entre outras atividades, participaram de atividades que: 

• Possibilitaram a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes e estimularam o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciaram sua 
formação cidadã; 

• Estimularam a participação na vida pública do território e desenvolveram competências para 
a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

• Aprofundaram conhecimentos acerca da realidade social, cultural, ambiental, política no 
território onde moram; 

• Exercitaram a leitura, a escrita e as diversas linguagens contribuindo para o 
desenvolvimento de atitudes da linguagem oral e escrita, do pensamento e da concentração dos 
participantes do serviço e estimulando de um modo lúdico o interesse pelo uso correto das palavras, 
contribuindo dessa forma para que eles passem a adotar posturas de maior compromisso com os seus 
processos de aprendizagem e melhorem, portanto, a participação social; 

• Proporcionaram o comprometimento com o auto-cuidado; 
• Debateram temas como trabalho infantil, onde participaram do evento “FestAR: Criança que 

brinca não trabalha!”; 
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• Reconheceram os diversos fatores que incidem na melhoria da qualidade de vida, na 
preservação de um meio-ambiente saudável e no uso sustentável dos recursos naturais.  

É importante destacar que os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
são encaminhados pelo CRAS, sendo suas famílias acompanhadas. 

No ano de 2013 o SCFV para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos foi ofertado no Distrito 
Federal por meio do Projovem Adolescente. Os jovens entre 15 e 17 anos inseridos no SCFV atenderam às 
condicionalidades estabelecidas pelas Portarias Nº 171, de 26 de maio de 2009 e N° 113, de 24 de julho  de 
2009. 

O Projovem Adolescente era um programa relevante proposto pelo Governo Federal para o 
enfrentamento das sérias questões sociais que afetam a adolescência e a juventude brasileira. Ele 
configurava-se como um espaço de convivência social voltada ao desenvolvimento de potencialidades dos 
jovens e aquisições para atuação crítica e proativa no meio social e no mundo do trabalho tendo como 
objetivos o incentivo ao retorno e à permanência do jovem na escola, o fortalecimento de seus vínculos 
familiares e comunitários, a ampliação do acesso às políticas públicas, o fortalecimento de sua autonomia e 
o estímulo ao seu protagonismo social. O Distrito Federal contou também com repasse de uma bolsa 
mensal de R$ 200,00, para os jovens do Projovem. 

Os jovens e adolescentes vinculados ao Projovem Adolescente participaram de atividades que 
asseguraram espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento das 
relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo e, entre outras atividades, participaram de 
atividades que: 

• Possibilitaram a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, 
estimularam o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciaram sua formação 
cidadã; 

• Proporcionaram o conhecimento de seus direitos civis, políticos, socioassistenciais e direitos 
da coletividade, bem como souberam como acessar os meios para exercerem e defenderem esses direitos; 

• Aprofundaram conhecimentos acerca da realidade social, cultural, ambiental, política no 
território onde moram; 

• Conheceram os serviços, programas e equipamentos públicos das áreas sociais nos 
territórios onde residem; 

• Exercitaram a leitura, a escrita e as diversas linguagens para produzir conhecimentos, se 
informar, aprender, se expressar por meio da confecção de jornais nos coletivos; 

• Reconheceram os diversos fatores que incidem na melhoria da qualidade de vida, na 
preservação de um meio-ambiente saudável e no uso sustentável dos recursos naturais; 

• Proporcionaram o comprometimento com o auto-cuidado e informações responsabilidades 
sexuais e reprodutivas; 

• Ampliaram seus conhecimentos sobre o mundo do trabalho e sobre condições e alternativas 
de formação de aprendizagem profissional. 

A partir de abril de 2013, o Programa que custeou as bolsas para o ciclo de 15 a 17 anos, foi o 
Programa Caminhos da Cidadania criado por meio da Portaria nº 41 (republicada em 16 de outubro de 
2013, por meio do DODF Nº 216). 

Ressaltamos, ainda, que os jovens que já estavam inseridos no Projovem Adolescente – 
Jovem de Futuro migraram para o Programa Caminhos da Cidadania. 

 Os jovens participantes do Programa passaram a receber bolsa no valor de 190,00 reais, 
condicionada ao cumprimento da carga horária de 12h semanais; Ressaltamos também que houve a 
inclusão de novos participantes no Serviço, uma vez que ampliou-se o número de vagas. 

No caso dos idosos acima de 60 anos foram realizadas atividades que tiveram como foco o 
desenvolvimento de atividades que: 

− Contribuíram para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;  
− Asseguraram espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais que 

promoveram e estimularam a sua convivência familiar e comunitária; 
− Desenvolveu potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; 
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− Propiciou vivências que valorizaram as experiências e que fomentaram e potencializaram a 
condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social 
dos participantes do SCFV. 

Além das atividades específicas de cada ciclo, a SEDEST, por meio da Diretoria de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - DICON, também desenvolveu atividades intergeracionais por 
meio dos Projetos (as etapas aconteceram em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro): 

− FestAR  – Criança que brinca não trabalha! Projeto que propõe o resgate de brincadeiras 
populares com as crianças, adolescentes e idosos, tendo como referência o dia mundial de combate ao 
trabalho infantil, 12 de junho; 

− Soletra SEDEST  – Projeto cujo objetivo foi estimular o interesse dos participantes do SCFV, 
pelo uso correto das palavras – oral e escrito, fazendo com que eles adotem postura de maior compromisso 
com o desenvolvimento da sua linguagem, melhorando em participação social; 

− Festival de Esquetes  – No âmbito do Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras 
Drogas, divulgar, este Projeto que teve como objetivo, por meio da linguagem cênica, sensibilizar e prevenir 
crianças, adolescentes e idosos participantes das unidades que executam o SCFV preparando-os para 
compreensão e enfrentamento das situações de risco atinentes à disseminação, ao consumo e ao tráfico de 
drogas ilícitas em suas respectivas comunidades. 

Na execução de Ações Complementares de Proteção Social Básica- Ações de Inclusão ao 
Mundo do Trabalho, foi empenhado o valor referente ao aluguel de galpão para atendimento dos grupos de 
catadores, isolados ou não, organizados em cooperativas e associações, desalojados da região do Cerrado, 
próximo ao Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB pela Secretaria de Estado de Ordem Pública do Distrito 
Federal - SIOPSDF. São atendidos no galpão 15 catadores,  constituindo um total de 06 famílias atendidas. 
Haverá outra locação de imóvel para alocar os catadores isolados ou não organizados em cooperativas e 
associações desalojados da garagem do Senado. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4161 - Gestão E Aprimoramento de Benefícios de Tran sferência 
de Renda  2.270.225 3.298.268 0 0 

Total do Programa 2.270.225  3.298.268 0 0 
 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe deral 

No ano de 2013 a gestão do Cadastro Único no Distrito Federal investiu na ampliação da 
qualidade do registro das informações, concentrando esforços na atividade de atualização cadastral. 
Conforme orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS as estimativas 
de famílias de baixa renda são uma referência importante para as atividades de atualização e inclusão 
cadastral. Por meio da comparação entre as estimativas de famílias de baixa renda e a quantidade de 
famílias cadastradas também com perfil baixa renda (1/2 salário mínimo per capita), os municípios podem 
direcionar as ações com mais eficácia. Para os municípios que estão em sobrecobertura (número maior de 
famílias cadastradas com perfil baixa renda no município do que as estimativas do CENSO/IBGE 2010, 
conforme Taxa de Cobertura Cadastral - TCC), que é o caso do DF, o foco da gestão municipal deve ser a 
atualização cadastral.  

A taxa de cobertura do DF é de 139,5 %, o que indica que há sobrecobertura cadastral visto 
que existem 224.971 famílias cadastradas com o perfil de baixa renda (espelho do CADÚNICO 
dezembro/2013) e a estimativa de famílias com esse perfil é de 161.263. 

A atualização cadastral, que deve ser o foco da atividade cadastral no DF, em função da 
sobrecobertura se efetivou de maneira expressiva. No período de janeiro a novembro de 2013, 54.656 
cadastros foram atualizados enquanto 12.482 novos cadastros foram efetivados. 

A atualização cadastral possibilita a inserção e manutenção no PBF, bem o acesso a outros 
benefícios, além de assegurar a qualidade dos dados do Cadastro Único, tornando-o um instrumento 
importante na implementação de estratégias para a erradicação da miséria e no atendimento das 
necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade.  
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     *Fonte: Espelho do Cadastro Único extraído em 21 de dezembro de 2013 

É importante ressaltar que o Cadastro Único no Distrito Federal apresenta um alto índice de 
focalização cadastral, tendo em vista que mais de 144 mil famílias cadastradas, do total de 250.703, 
apresentam renda per capita de até R$ 140,00, ou seja, encontram-se na faixa de pobreza. 
 

Distribuição de renda per capita das famílias cadastradas  

Quantidade de famílias cadastradas 
< R$ 70 >R$ 70 e 

< R$ 100 
>R$ 100 e 
< R$ 140 

> R$ 140 e 
< R$ 339 > R$ 339 Total 

74.341 23.954 46.559 80.117 25.732 250.703 
  *Fonte: Espelho do Cadastro Único extraído em 21 de dezembro de 2013 

O Cadastro Único deve ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e 
integração de programas sociais do Governo Federal, como o Programa Bolsa Família e demais programas 
vinculados ao Governo do Distrito Federal, tais como: Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE; Carteira do 
Idoso; Isenção de Taxa de Concurso Público; Programa Morar Bem/SEDHAB; Programa Cidadania com 
Energia/CEB; Cartão Material Escolar/SEDF; Fábrica Social/SECOPA; Fomento agrícola/MDS; e 
Regularização Fundiária de famílias assentadas e acampadas/SEAGRI.  

Desta forma, em 2013 a SEDEST estabeleceu diversas parcerias para realizar a 
inclusão/atualização cadastral de famílias a fim de possibilitar o acesso aos programas sociais oferecidos 
por órgãos como EMATER, SEAGRI e CODHAB/SEDHAB. Entre as ações realizadas é possível destacar a 
inclusão e identificação de famílias pertencentes a grupos específicos no Cadastro Único, como famílias de 
agricultores (assentadas da Reforma Agrária), acampadas e catadores de material reciclável. 
 

Cadúnico - Grupos tradicionais e específicos 
Grupo específico jan/13 nov/13 

Família de Agricultores Familiares 12 99 

Família Assentada da Reforma Agrária 8 112 

Família Acampada 53 643 

Família de Catadores de Material Reciclável 1429 1493 
Total de Famílias  1553 2429 

*Fonte: Espelho do Cadastro Único extraído em 21 de dezembro de 2013 
Além disso, foi estruturada a atividade de produção e disponibilização de dados do CADÚNICO 

a diversos setores da SEDEST e de outros órgãos demandantes com o objetivo de subsidiar o 
planejamento e avaliação de ações realizadas com o público alvo de programas sociais, e de dar maior 
transparência a tais programas sociais que utilizam o CADÚNICO em sua seleção. 

382 410 541
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PROGRAMA DE GESTÃO: 

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SO CIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

8502 - Administração d e Pessoal  50.000 50.000 0 0 
Total do Programa  50.000 50.000 0 0 

A ação de Administração de Pessoal foi prevista para utilização do recurso da Fonte 158 
(Recurso do Sistema de Assistência Social) para pagamento das equipes de referência conforme a Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, NOB-RH/SUAS e o artigo 6º e da Lei nº 8.742, de 07 
de dezembro de 1993, com redação dada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e pela resolução nº32, 
de 28 de novembro de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Em sua trajetória, a SEDEST tem protagonizado a concepção, o desenho e a efetivação de um 
modelo de desenvolvimento social para o DF, que tenha como base definidora a lógica do direito, da 
cidadania e da integração das políticas públicas, que priorize as famílias e os grupos socialmente mais 
vulneráveis e que seja capaz de promover maior justiça social e melhor qualidade de vida à população. 

Destaca-se que desde junho de 2011, o Governo Federal assumiu o desafio de superar a 
extrema pobreza no Brasil com o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria e o Governo do Distrito Federal, 
em sintonia com esse projeto, lançou, em 14 de julho de 2011, o Plano pela Superação da Extrema Pobreza 
no Distrito Federal – DF Sem Miséria, com o compromisso de erradicar a extrema pobreza e reduzir as 
desigualdades sociais no DF, elevando a qualidade de vida da população pobre e extremamente pobre. 
Esta medida tem reflexos diretos na ação da Secretaria, pois cabe à SEDEST, por intermédio da 
Subsecretaria Extraordinária do DF sem Miséria e Projetos Especiais, integrante de sua estrutura orgânica e 
do Comitê Intersetorial para Erradicação da Extrema Pobreza, articular e acompanhar os programas e 
ações do Plano DF sem Miséria, em conjunto com demais órgãos do Governo do Distrito Federal e com a 
sociedade civil. 

Tem sido enfrentado, entre outros, o desafio de alcançar aqueles que não acessam os serviços 
públicos e vivem fora de qualquer rede de proteção social, por motivos como ausência de documentação 
civil, migrações constantes, residência em territórios com conflitos, pertencimento a populações tradicionais, 
que habitam áreas isoladas ou distantes, pertencimento a segmentos socialmente excluídos, 
desconhecimento dos direitos, entre outros. Nesse sentido, uma ação de grande alcance, por seu caráter 
transversal e que demanda expressivo grau de interface é a estratégia da Busca Ativa, para a qual a 
atuação dos CRAS da Secretaria tem tido papel fundamental. 

O Plano DF sem Miséria completou neste ano de 2013, dois anos de implementação. O 1º ano 
(2012) foi dedicado ao eixo de Garantia de Renda, com unificação das bases cadastrais no Cadastro Único 
Federal, Busca Ativa, focalização nos extremamente pobres, inclusão no Programa Bolsa Família e na 
complementação financeira do DF Sem Miséria. No 2º ano (2013) definiu-se como prioridades: 

Ampliação do acesso a políticas públicas (expansão de serviços, benefícios, equipamentos, 
novas ações previstas na Lei 4.737/2011) e da cobertura da transferência de renda, com ações específicas 
para segmentos mais vulneráveis, como população em situação de rua, catadores, idosos, pessoas com 
deficiência, entre outros, para: 

• Ampliação da proteção social e fortalecimento dos membros das famílias pobres e 
extremamente pobres; 

• Desenvolvimento econômico, social e cultural da população do DF; 
• Redução das desigualdades sociais no Distrito Federal e no Brasil. 
Cabe mencionar que erradicar a extrema pobreza e a fome é também o primeiro dos oito 

Objetivos do Milênio, que compõem a Declaração do Milênio, lançado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 2000, materializando um esforço de sintetizar acordos internacionais realizados em várias 
cúpulas ao longo dos anos 1990. O Brasil e o Distrito Federal aderiram a esse desafio mundial e o Plano DF 
sem Miséria configura-se como um importante instrumento viabilizador de seu alcance. 

Um traço relevante da política de superação da extrema pobreza e da redução da pobreza 
adotada no âmbito do Distrito Federal, retratado no Plano DF sem Miséria, está na integração com outras 
políticas setoriais, como educação, saúde e trabalho, visando à sustentabilidade das ações e a integralidade 
do atendimento. Nessa perspectiva, é fundamental que se perceba que o processo de construção integrada 
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de soluções e a adoção de estratégias coletivas reforçam os objetivos setoriais e potencializam os 
resultados da administração pública. 

Também é importante destacar que desde 2011 a SEDEST vem buscando fortalecer 
internamente, a cultura de planejamento como estratégia para aumentar a capacidade gerencial de tomar 
decisões e para alcançar, da melhor forma possível, objetivos pré-definidos. Nessa perspectiva, foram 
traçados objetivos e ações, distribuídos em eixos prioritários, visando o alcance de resultados concretos de 
qualidade, na condução das políticas públicas sob a gestão da SEDEST, para o ano de 2013, consolidado 
em Plano de Ação, fruto da Oficina de Trabalho realizada pela em 10 de abril de 2013, no Centro de 
Treinamento e Capacitação da Secretaria. Os eixos prioritários são: 

• Cadastro;  
• Transferência de renda;  
• Assistência social;  
• Segurança alimentar e nutricional;  
• Coordenação do DF sem Miséria e de Programas e Projetos Especiais; 
• Gestão da SEDEST. 
Foi ampliado o número de servidores e houve importante investimento em capacitação, além 

de melhoras na estrutura operacional, a fim de melhor oferecer os serviços prestados à população. Destaca-
se também, a captação de recursos junto ao FNAS/MDS para capacitação de servidores da Carreira Pública 
de Assistência Social, lotados na SEDEST – Capacita SUAS, com formação e educação permanente; 1.200 
trabalhadores, R$ 1,2 milhões, licitação prevista para segundo semestre de 2013; a implantação de 
consultório para atendimento à saúde do Trabalhador da SEDEST em parceria com a SEAP/GDF; e a 
realização em 2011/2012/2013 de encontros temáticos, comemorativos ao dia dos profissionais que atuam 
no SUAS. Esses encontros motivaram a elaboração de proposta referente à realização de encontros 
sistemáticos (exposição dialogada) por segmento profissional do SUAS, que atuam na SEDEST, bem como 
encontros interdisciplinares, que funcionam como espaço de aprimoramento da atuação profissional, das 
ações implementadas pela Secretaria e da interlocução com as demais instituições públicas e privadas na 
perspectiva da garantia de direitos e da melhoria da qualidade de vida da população do DF.  

No desenvolvimento das atividades a Secretaria encontrou dificuldades e problemas que 
interferiram nas realizações, sendo necessária a criatividade da equipe para driblá-los, assim como a 
identificação de estratégias que permitissem continuar avançando em sintonia com as demandas e 
necessidades da população do Distrito Federal, na perspectiva da superação da extrema pobreza, da 
redução de desigualdades e do desenvolvimento social.  

Nesse sentido, uma lacuna percebida é a insuficiência de dados e informações desagregadas 
das Regiões Administrativas do Distrito Federal, que subsidie a elaboração e tomada de decisão pelas 
diversas políticas públicas. Dada a condição peculiar do Distrito Federal como ente federado, enfrentam-se 
dificuldades para obtenção de dados científicos desagregados de suas cidades. Atualmente utiliza-se como 
fontes básicas de informação disponíveis: a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio – 
PDAD/CODEPLAN; a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/IBGE, o Censo do IBGE e a 
Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal – PED/DF/DIEESE. Também é utilizada a base de 
dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal relativa ao Distrito Federal, como 
fonte de informações gerenciais e subsidiárias. 

De um modo geral, a SEDEST teve um bom desempenho em 2013, no entanto, entraves 
advindos do modelo de gestão pública imperante ainda não puderam ser totalmente superados. Impactaram 
negativamente sobre parte das ações institucionais, com maior relevância nos projetos de desenvolvimento 
tecnológico, no monitoramento e avaliação das ações, na gestão de pessoal, e na aquisição de material e 
contratação de serviços, como no caso da impossibilidade de realização de concurso público, na 
centralização das atividades de compras e licitações, entre outros. 

Registram-se neste Relatório, os esforços envidados pela Unidade Gestora - UG e seus 
servidores no cumprimento de sua missão institucional, atingindo parcial ou integralmente e até mesmo 
superando, satisfatoriamente, as metas planejadas, buscando sempre vencer os desafios para continuar 
oferecendo serviços de qualidade a toda sociedade e justificando sua razão de ser.  

A partir da execução e acompanhamento de seu planejamento foi possível à SEDEST, 
conhecer ainda mais sua realidade, avaliar os caminhos trilhados e níveis de eficácia, eficiência e 
efetividade alcançados, bem como construir um referencial futuro para o exercício de 2014.  

Nessa perspectiva e em sintonia com as prioridades do GDF estão postos alguns projetos 
estratégicos para a SEDEST a serem implementados no decorrer de 2014: 

• Ações do Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – “Plano DF Sem 
Miséria”; 

• Aperfeiçoamento da qualidade da gestão de condicionalidades do PBF no DF; 
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• Continuidade do investimento na consolidação do Cadastro Único como ferramenta de 
planejamento e implementação de políticas públicas no DF; 

• Fortalecimento de ações de inclusão socioeconômica para Catadores de material reciclável; 
• Fortalecimento de ações complementares ao Programa Bolsa Família; 
• Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com: 
• Criação e instalação de novas unidades do Sistema Único de Assistência Social/SUAS 
• Ampliação, focalização e priorização da ação de acompanhamento das famílias e 

indivíduos, especialmente nos serviços PAIF e PAEFI; 
• Expansão e qualificação dos serviços e benefícios do SUAS;  
• Efetivo desenvolvimento de programas de combate às violações de direitos, como o 

combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e redirecionamento do PETI para 
alcançar as piores formas de trabalho infantil; 

• Cumprimento das ações do Pacto de Aprimoramento da Gestão do Distrito Federal firmado 
pelo GDF, por intermédio desta Secretaria e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;  

• Ampliação e adequada focalização das ações de Segurança Alimentar e Nutricional e 
efetiva implantação do SISAN no Distrito Federal, com: 

− Instalação de BRB conveniências em todos os Restaurantes Comunitários, com acesso 
à internet, circuito interno de TV para educação alimentar e divulgação institucional e espaço de 
convivência, revitalizando os arredores dos Restaurantes; 

− Criação e instalação de novas unidades do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional/SISAN: Restaurante Comunitário e Cozinha Comunitária;  

− Investimento em ações de educação alimentar e nutricional; 
• Ampliação e descentralização do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal - 

CASDF, por meio da realização de reuniões nas Regiões Administrativas, audiências públicas e reuniões 
ampliadas, promovendo maior aproximação e presença do CASDF junto à população, bem como garantindo 
e viabilizando e ampliando a participação da comunidade no Conselho. 

• Processo de transição do Projeto Lares de Cuidados Diurno -  LCD para a política de 
educação; 

Alguns desafios específicos da área da gestão das políticas de desenvolvimento social podem 
ser apontados, tais como: 

• Ampliação dos espaços de diálogo e escuta e interação; 
• Organização de fluxos e processos de trabalho; 
• Superação da insuficiência e rotatividade de pessoal; 
• Ampliação de sistemas informatizados; 
• Disseminação de informações; 
• Fortalecimento das ações de correição;  
• Planejamento participativo, a partir da escuta dos integrantes das diversas equipes, a partir 

da estratégia do Dialogo com os servidores; 
• Melhoria do clima organizacional e mitigação redução das causas do adoecimento - das 

restrições laborativas e readaptações; 
• Superação da desinformação e da distância entre setores da Secretaria e dos demais 

órgãos do governo; 
• Manualização das ações; 
• Aumento da capacidade de atendimento; 
• Aproximação e articulação de ações com a Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF ou Região Metropolitana; 
• Recomposição do quadro de pessoal - composição das equipes de referência nos 

equipamentos de ponta e nas unidades centrais; 
• Reestruturação da área de gestão de pessoas - implantação da Política de Formação e 

Capacitação Permanentes de servidores e gestores - formação básica - formação no processo de trabalho - 
Investimento na capacidade dos trabalhadores e aperfeiçoamento de conhecimentos específico 

• Articulação com as áreas competentes para execução de política de saúde ocupacional - 
prevenção e tratamento do adoecimento dos profissionais da área; 

• Adequação e expansão dos equipamentos;  
• Ampliação do campo de estágio para profissionais do SUAS; 
• Integração entre Vigilância, Monitoramento, Planejamento e Financiamento; 
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• Aprimoramento, Implementação, Desenvolvimento e Integração de Sistemas; 
• Adequação aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; 
• Fortalecimento da Intersetorialidade e trabalho em rede nos territórios; 
• Aquisição direta de bens e serviços – comissão de licitação própria; 
• Garantia de recursos para expansão das ações, de forma alinhada à demanda e 

potencialização de investimentos; 
• Contribuir para a consolidação das políticas públicas de desenvolvimento social; 
• Manualização e normatização de fluxos, rotinas e processos de trabalho; 
• Implantação de sistemas integrados para a área de gestão - automação dos processos; 
• Implantação de sistema de acompanhamento de fluxo de demandas e de documentos – 

estrutura de processos internos, etc; 
• Maior visibilidade das ações; 
• Produção de relatórios consistentes com informações gerenciais que embasem o 

planejamento e a tomada de decisões; 
• Fortalecimento da ação gerencial com implantação de sistemas de gerenciamento de 

convênios e contratos e de gestão arquivística, entre outros; normatização e padronização de fluxos e 
processos de trabalho; promoção de espaços e oportunidades de compartilhamento de experiências e de 
boas práticas em gestão administrativa; 

• Realização de estudos e pesquisas afetas às políticas sob a gestão da SEDEST; 
• Execução de política de saúde ocupacional para o trabalhador do SUAS, disponibilizando e 

ampliando os serviços, com foco na prevenção do adoecimento dos profissionais da área, em parceria com 
o setor competente do GDF; 

• Fortalecimento e otimização da relação institucional com o parlamento, órgãos do poder 
judiciário e demais órgãos do poder executivo; 

• Reformas parciais e gerais de prédios e próprios da SEDEST, entre eles diversos 
Restaurantes Comunitários como os de Sol Nascente, Ceilândia, Samambaia; 

• Publicação e socialização do Regimento Interno da Secretaria; 
• Eventos como: 

− Lançamentos de novos programas; 
− Encontros de usuários dos serviços; 
− Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil; 
− Dia Mundial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual; 
− Seminário de 3 anos do DFSM. 

Também para 2014, a SEDEST tem por perspectiva dar a continuidade do processo de 
estruturação e implementação de ações que contribuam para a formação de uma cultura de monitoramento 
e avaliação, enquanto, expressão do compromisso e posicionamento da atual gestão com a garantia de 
transparência, qualidade, eficácia, eficiência e efetividade, necessárias à implementação de políticas 
públicas, em especial, as Políticas de Assistência Social/Transferência de Renda e Segurança Alimentar e 
Nutricional, que se encontram sob a responsabilidade da SEDEST e se articulam na perspectiva do 
enfrentamento das desigualdades sociais e da superação da extrema pobreza. A consolidação de uma 
Política de monitoramento e avaliação das ações da Secretaria, para otimização de resultados e impactos, 
inclui o fortalecimento da cultura da produção qualificada de informação e de geração de conhecimento em 
todos os níveis organizacionais - ampliação do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (SIDS) para 
todas as políticas sob gestão da SEDEST que implica na consolidação do SIDS - Módulo SUAS/DF e 
desenvolvimento do Módulo SISAN/DF (Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do DF); 
Consolidação do Painel de Indicadores para Monitoramento e Avaliação do desempenho da SEDEST na 
implementação de politicas Sociais sob sua Gestão. 

O principal desafio ainda está em consolidar um sistema de proteção social integral para o 
Distrito Federal, sustentável e compatível com os múltiplos e complexos desafios existentes na capital da 
República. Capaz de articular e integrar esforços e iniciativas governamentais e não governamentais, para 
dar respostas positivas às necessidades e demandas da população mais vulnerabilizada pela pobreza e 
pelos riscos sociais. 

Os resultados apresentados neste Relatório refletem, sobretudo, a soma de esforços dos 
gestores, técnicos e parceiros da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 
Renda - SEDEST, na correta aplicação dos recursos disponíveis e na capacidade de desenvolver um 
conjunto de serviços, programas, projetos e atividades de desenvolvimento social, com foco na garantia de 
direitos e na superação das desigualdades sociais e da extrema pobreza no Distrito Federal, reflexo de um 
modelo de gestão participativa, horizontal, democrática, transparente e formadora de cidadania. 
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Verifica-se a necessidade de desenvolver e consolidar ainda mais as ações intersetoriais, 
evoluir no desenvolvimento de ações integradas com os demais componentes do setor público e contribuir 
para a efetivação de uma nova política de gestão estratégica e participativa do SUAS, SISAN e da política 
de transferência do DF, que envolve um conjunto de atividades voltadas ao aprimoramento da gestão, 
visando maior eficácia, eficiência e efetividade, por meio de ações que incluem o apoio ao controle social, a 
educação popular, a mobilização social, a busca da equidade, o monitoramento e avaliação, a ouvidoria e a 
auditoria, a avaliação de resultados e a revisão dos programas, com vistas a contemplar a melhoria da 
proteção social e dos serviços ofertados, a garantia dos direitos socioassistenciais e do direito humano à 
alimentação adequada conforme determinação governamental.  

O conteúdo deste Relatório representa um mérito qualitativo valorado pelas estatísticas atuais, 
as quais demonstram que as realizações da Secretaria têm promovido mudanças importantes na vida dos 
cidadãos usuários das políticas de desenvolvimento social, assegurando proteção social, reduzindo 
vulnerabilidades, promovendo acesso a serviços e inclusão social. Além disso, o documento garante a 
prestação de contas, nos termos legais e de forma transparente, do trabalho realizado pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal – SEDEST dentro de suas 
competências, consolidando, anualmente, o cumprimento de seu papel no âmbito da Administração Pública 
e sua importância para a sociedade do Distrito Federal. 
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12. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SE – UO: 18. 101 
A Secretaria de Estado de Educação, unidade orgânica de direção superior, subordinada ao 

Governo do Distrito Federal, tem por competência planejar, implantar, organizar, coordenar, regulamentar, 
fiscalizar, acompanhar e avaliar o Sistema de Ensino do Distrito Federal, conforme estabelece o Decreto nº 
32.716, de 1º de janeiro de 2011. É constituída por oito unidades setoriais que executam políticas definidas 
e priorizadas pela Secretaria de Estado de Educação: Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da 
Educação - SUGEPE; Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional – SIAE; Subsecretaria de 
Educação Básica - SUBEB; Subsecretaria de Modernização e Tecnologia - SUMTEC; Subsecretaria de 
Administração Geral – SUAG; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV; 
Subsecretaria de Logística – SULOG e Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE. 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total  

Com c argo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão  

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 1.375 10.343 2.075 26.224 40.017 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 67 - - - 67 

Requisitados 
Órgãos do GDF 11 269 - - 280 
Órgãos Estaduais - 10 - 21 31 
Órgãos do Governo Federal 1 2 - - 3 

Outros Terceirizados (FUNAP) - 85 - - 85 
Subtotal (Força de Trabalho)  1.454 10.709 2.075 26.245 40.483 
(+) Cedidos da unidade para outros órgãos - 155 - 228 383 

Total Geral  1.454 10.864 2.075 26.473 40.866 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Garantir acesso e permanência com qualidade de ensi no socialmente referenciada em todas as 
etapas e modalidades da Educação Básica. 

Execução Orçamentária  e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1001 - Construção de Creches  500.000 500.000 0 0 
1002 - Construção de Creches no Distrito Federal  3.826.000 1.326.000 0 0 
1421 - Padronização de Escolas Públicas  6.001.000 1.000 0 0 
1471 - Modernização de Sistema de Informação  3.458.389 2.170.629 2.170.094 1.509.944 
2484 - Modernização de Sistema de Informação-Unidades de 
Ensino - SE-Distrito Federal 3.458.389 2.170.629 2.170.094 1.509.944 
1755 - Programa nacional de  Acesso ao ensino Técnico  e 
emprego - PRONATEC 0 7.595.200 0 0 
1968 - elaboração de Projetos  610.000 10.000 0 0 
2160 - Manutenção das Atividades de educação Física  4.129.619 3.699.154 3.693.981 2.180.035 
0001 - Manutenção das Atividades de educação Física - 
Rede Pública - SE-Distrito Federal 4.129.619 3.699.154 3.693.981 2.180.035 
2387 - Descentralização de Recursos Financeiros para as 
Escolas 20.704.684 25.048.376 25.041.665 25.039.485 
0003 - Descentralização de Recursos Financeiros para as 
Escolas do Distrito Federal-PDAF - SE-Distrito Federal 20.704.684 25.048.376 25.041.665 25.039.485 
2388 - Manutenção da Educação Infantil  49.966.321 74.610.964 71.042.741 69.530.748 
4379 - Manutenção da Educação Infantil-Creche - SE-Distrito 
Federal 1.726.446 684.285 472.350 452.844 
4380 - Manutenção da Educação Infantil- Unidades de 
Ensino Pré-Escola - SE-Distrito Federal 48.239.875 73.926.679 70.570.390 69.077.904 
2389 - Manutenção do Ensino Fundamental  123.041.311 256.210.811 222.494.029 209.255.173 
0001 - Manutenção do Ensino Fundamental-Rede Pública - 
SE-Distrito Federal 123.041.311 256.210.811 222.494.029 209.255.173 
2390 - Manutenção do Ensino Médio  31.648.109 71.948.797 65.272.201 61.324.253 
0001 - Manutenção do Ensino Médio-Rede Pública - SE- 31.647.109 71.947.797 65.272.201 61.324.253 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

Distrito Federal 
2391 - Manutenção da Educação Profissional  6.912.925 6.887.997 6.296.965 6.264.967 
0001 - Manutenção da Educação Profissional- Rede Pública - 
SE-Distrito Federal 6.912.925 6.887.997 6.296.965 6.264.967 
2392 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos  12.161.863 11.545.191 2.279.902 1.851.032 
0003 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-SE-
Distrito Federal 9.122.238 10.100.191 1.552.302 1.123.432 
4386 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-DF 
Alfabetizado - SE-Distrito Federal 3.039.625 1.445.000 727.600 727.600 
2393 - Manutenção da Educação Especial  2.543.275 3.711.165 1.827.909 1.186.543 
0001 - Manutenção da Educação Especial-Rede Pública - 
SE-Distrito Federal 1.643.275 3.711.165 1.827.909 1.186.543 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de 
Tecnologia da Informação 275.041 1.134.596 910.467 828.092 
0020 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Unidades 
de Ensino - SE-Distrito Federal 275.041 1.134.596 910.467 828.092 
2964 - Alime ntação Escolar  54.697.423 84.197.482 73.274.028 43.275.267 
0001 - Alimentação Escolar-Alunos do Ensino Fundamental - 
SE-Distrito Federal 26.129.819 56.262.581 49.222.459 29.484.787 
0004 - Alimentação Escolar-Alunos do Ensino Médio (Lei Nº 
4.121/08) - SE-Distrito Federal 8.918.900 11.846.246 10.765.025 6.801.723 
9314 - Alimentação Escolar-Educação de Jovens e Adultos - 
Se-Distrito Federal 11.691.451 7.093.417 5.739.291 3.186.595 
9316 - Alimentação escolar-Alunos da educação Infantil Pré 
escola - SE-Distrito Federal 4.129.786 5.888.267 5.013.042 2.806.642 
9317 - Alimentação Escolar-Alunos da Educação Infantil - 
Creche - SE-Distrito Federal 2.072.430 1.243.662 809.003 317.255 
9318 - Alimentação Escolar-Alunos da Educação de Jovens e 
Adultos-DF Alfabetizado -SE-Distrito Federal 847.974 1.292.195 1.292.194 497.750 
9319 - Alimentação Escolar-Alunos da Educação Especial - 
SE-Distrito Federal 906.063 571.114 433.014 180.514 
3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 19.772.752 42.907.782 23.287.312 12.615.943 
0038 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-
Construção de Quadras esportivas nas Unidades de Ensino 
Fundamental - SE-Distrito Federal 1.000.000 2.722.276 1.511.314 0 
0039 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-
Construção de Quadras Esportiva nas Unidades de Ensino 
Médio - SE-Distrito Federal 747.248 1.812.897 1.065.649 0 
0040 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-
Construção do Centro de Educação de Primeira 
Infância/CEPIS - SE- Distrito Federal 18.025.504 38.372.609 20.710.350 12.615.943 
3178 - Reforma de Edificações e Espaços Culturais do 
Patrimônio Histórico 100.000 0 0 0 
3230 - Ampliação de Unidades de Educação Infantil  100.000 0 0 0 
3231 - Ampliação de Unidades de Ensino Médio  500.000 4.337.967 3.628.228 2.539.108 
2710 - Ampliação de Unidades de Ensino Médio-SE-Distrito 
Federal 200.000 4.037.967 3.628.228 2.539.108 
3232 - Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental  200.000 3.232.455 2.749.302 1.904.037 
2712 - Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental-SE-
Distrito Federal 200.000 3.232.455 2.749.302 1.904.037 
3234 - Construção de Unidades de Ensino 
Profissionalizante 14.949.938 30.196.691 0 0 
3235 - Reconstrução de Unidades de Ensino 
Fundamental 200.000 10.485.744 10.041.209 9.047.997 
2716 - Reconstrução de Unidades de Ensino Fundamental-
SE-Distrito Federal 200.000 10.485.744 10.041.209 9.047.997 
3236 - Reforma de Unidades de Ensino Fundamental  1.050.000 2.272.822 22.822 22.822 
0003 - Reforma de Unidades de Ensino Fundamental-Rede 
Pública - SE- Distrito Federal 100.000 22.822 22.822 22.822 
3237 - Reforma de Unidades de Ensino Médio  2.151.000 601.000 0 0 
3238 - Reforma de Unidades de Educação Infantil  200.000 0 0 0 
3239 - Reforma de Unidades de Ensino Profissional  100.000 0 0 0 
3241 - Reconstrução de Unidades d e Ensino Médio  200.000 0 0 0 
3242 - Reconstrução de Unidades de Educação Infantil  100.000 958.322 958.321 416.371 
0001 - Reconstrução de Unidades de Educação Infantil-Pré-
Escola - SE- Distrito Federal 100.000 958.322 958.321 416.371 
3271 - Construção de  Unidades da Educação Infantil  202.000 32.618.487 31.831.406 27.250.515 
9352 - Construção de Unidades da Educação Infantil-Rede 
Pública-Distrito Federal 1.000 101.655 100.682 100.682 
9354 - Construção de Unidades da Educação Infantil-Creche- 
SE- Distrito Federal 100.000 32.515.832 31.730.724 27.149.833 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3272 - Construção de Unidades de Ensino Médio  241.000 1.955.431 1.814.430 1.571.397 
9328 - Construção de Unidades do Ensino Médio- Rede 
Pública - SE- Distrito Federal 100.000 1.814.431 1.814.430 1.571.397 
3632 - Saúde escolar  2.566.608 1.061.991 624.049 152.872 
0001 - Saúde escolar- SE- Distrito Federal 687.666 571.204 571.202 149.872 
0002 - Saúde escolar-Ensino Médio - SE- Distrito Federal 467.333 22.700 22.677 1.171 
0004 - Saúde escolar-Educação Infantil Pré-Escola – SE -
Distrito Federal 458.813 30.170 30.170 1.829 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  100.000 0 0 0 
4150 - Manutenção de Unidade de Ensino  1.500.000 508.220 0 0 
4976 - Transporte de Alunos  28.407.420 86.397.273 79.564.856 65.487.265 
0002 - Transporte de Alunos-Ensino Fundamental – SE -
Distrito Federal 20.774.440 66.770.069 62.222.451 50.062.974 
9533 - Transporte de Alunos-Educação de Jovens e Adultos - 
SE- Distrito Federal 181.708 736.712 729.324 584.906 
9534 - Transporte de Alunos-Ensino Médio - SE- Distrito 
Federal 5.615.894 8.243.762 6.419.117 6.062.817 
9535 - Transporte de Alunos-Educação Infantil Pré-Escola - 
SE-Distrito Federal 363.417 2.701.551 2.660.980 2.372.819 
9537 - Transporte de Alunos-Unidades da educação especial 
- SE-Distrito Federal 1.090.253 7.763.471 7.532.984 6.403.748 
5023 - Construção de Unidade de Ensino  1.000 0 0 0 
5051 - Reforma de Unidades do Ensino Especial  50.000 0 0 0 
5112 - Construção de Unidades do Ensino Especial  100.000 0 0 0 
5924 - Construção de Unidades do Ensino Fundamental  100.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  1.414.449.359 1.414.468.041 1.411.237.063 1.411.237.063 
0038 - Administração de Pessoal-Profissionais do Ensino 
Médio - SE- Distrito Federal 266.728.687 341.649.784 341.407.701 341.407.701 
0039 - Administração de Pessoal-Profissionais da Educação-
Rede Pública- SE- Distrito Federal 11.106.672 12.536.391 12.379.812 12.379.812 
6977 - Administração de Pessoal-Profissionais do Ensino 
Fundamental - SE- Distrito Federal 864.386.549 928.570.853 928.225.390 928.225.390 
8842 - Administração de Pessoal-Profissionais da Educação 
Infantil-Creche - SE- Distrito Federal 3.671.280 11.495.638 9.008.785 9.008.785 
8843 - Administração de Pessoal-Profissionais da Educação 
Infantil-Pré-Escola - SE- Distrito Federal 97.759.964 97.759.964 97.759.964 97.759.964 
8844 - Administração de Pessoal-Profissionais da Educação 
de Jovens e Adultos -SE- Distrito Federal 150.540.330 21.540.330 21.540.330 21.540.330 
8845 - Administração de Pessoal-Profissionais da Educação 
especial -SE- Distrito Federal 20.255.877 915.081 915.081 915.081 

Total do Programa  1.807.817.037 2.182.599.588 2.040.062.980 1.954.490.927 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Universalizar a pré-escola e ampliar o atendi mento em creches, com projeto político 
pedagógico que atenda à especificidade da formação humana na fase de 0 a 5 anos de idade.  
 

Indicadores:  

 
Denominação do Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
 Mm/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Atendimento da demanda 
reprimida de 4 e 5 anos de 
idade 

% 67 13/07/2011 Anual 70/ 
43 

80/  
57 

90 100 CEINF 

Atendimento às crianças de 0 a 
3 anos de idade 

% 3 13/07/2011 Anual 3/ 
4 

8/ 
4,2 

13 19 CEINF 

 

A SEDF registrou em 2013, o aumento de aproximadamente 2.000 crianças atendidas na 
Educação Infantil em instituições conveniadas sem fins lucrativos. Além disso, a inclusão de 11 instituições 
educacionais  no  Programa de Educação Integral em Tempo Integral – PROETI/MEC, assegurou o 
atendimento em tempo integral à mais 1.700 crianças matriculadas nas turma de Educação Infantil em 
escolas de diversas Coordenações Regionais de Ensino, gerando uma ampliação na Educação Infantil de 
8,1%, comparado aos resultados finais dos anos anteriores (Figura 1). 
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Quanto ao aprimoramento dos profissionais de educação, A SEDF, por meio de sua Escola de 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE, propiciou, ao longo do ano, o curso sobre o 
Currículo em Movimento da Educação Infantil para 196 escolas públicas, atendendo a 4.711 cursistas;  
ofertou cursos de aperfeiçoamento para 150 profissionais que atuam nas instituições conveniadas; curso 
sobre linguagem musical para 600 profissionais da Educação Infantil. 

A efetivação de parceria com a Universidade de Brasília- UnB oportunizou o oferecimento de 
curso de especialização para 88 profissionais atuantes na Educação Infantil. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 - Melhorar os índices de desempenho e corrigir a distorção idade/série dos estudantes do ensino 
fundamental.  

 

Indicadores:  
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade  de 
Medida 

Índice Mais 
Recente  

Apurado Em 
MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração 

Desejado /Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano  

Avaliação de desempenho dos 
estudantes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental 

Nota 5,4 31/12/2011 Bianual - 
5,5/ 

0 - 5,8 IDEB/INEP 

Avaliação de desempenho dos 
estudantes dos anos finais do 
Ensino Fundamental 

Nota 3,9 31/12/2011 Bianual - 4,1/  
0 

- 4,5 IDEB/INEP 

Quantitativo de alunos em distorção 
idade-série 

Unidade 70.000 31/07/2011 Anual 20.000/ 
9.030 

20.000/ 
7.000 

20.000 10.000 COENF 

 
A Coordenação de Ensino Fundamental realizou, em 2013, ações para a oferta de programas 

de empreendedorismo em parceria com a Associação Júnior Achievement do Distrito Federal. Essa parceria 
resultou na apresentação de 10  Programas desenvolvidos por 22 escolas da rede pública e envolvendo 
6.903 alunos ao longo do ano. 

 O Projeto Educação com Movimento, realizado em parceria com a Coordenação de 
Educação Física e Desporto Escolar, tem por objetivo  melhorar a qualidade de atendimento aos estudantes  
por meio do trabalho do professor de educação física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 
perspectiva de uma educação integral. Em 2013, o projeto foi realizado, preferencialmente, nas escolas que 
possuem significativo número de estudantes em defasagem idade/série, organizados em turmas de 
Correção da Distorção Idade/Série envolvendo 13 (treze) Coordenações Regionais de Ensino - CREs e 22 
(vinte e dois) professores no atendimento a 13 (treze) escolas e a 6.300 (seis mil e trezentos) estudantes 
dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental. 

 A implementação e ampliação do ensino formal de música na Rede Pública de Ensino do 
DF, de acordo com a Lei Federal nº 11.769/2008, por meio do Projeto Bandas Musicais, atendeu a 13 (treze) 
CREs, 21 (vinte e uma) unidades escolares e 3.122 (três mil, cento e vinte e dois) estudantes com a criação 
de 21 (vinte e uma) Bandas de Fanfarra (Figura 2). 

     Figura 1: Centro de Educação Infantil 01 de  Planaltina 
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O Termo de Cooperação existente entre a Secretaria de Estado de Educação do DF e 

Secretaria de Estado de Saúde do DF, visa a integração institucional no atendimento à saúde mental de 
crianças e adolescentes da Rede Pública de Ensino do DF – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e Educação de Jovens e Adultos, com necessidades educacionais especiais, temporárias ou 
permanentes, dificuldades/transtorno de aprendizagem, dislexia, transtorno de linguagem, transtornos 
mentais como: transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, 
transtorno alimentar, entre outros; transtornos de conduta e vítimas de violência, por meio de atendimento 
clínico, terapêutico, pedagógico e psicopedagógico, de equipe multidisciplinar do Centro de Orientação  
Médico- Psicopedagógica- COMPP. 

 Em 2013 foram realizados pelos Servidores COMPP/SAS/SES atendimento a 
aproximadamente 2.723 (dois mil, setecentos e vinte e três) dos alunos matriculados na Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal. 

 O III Circuito de Ciências, evento pedagógico-cientifico que objetiva o  fortalecimento da 
criatividade, do raciocínio lógico,  da capacidade de pesquisa e do conhecimento científico, bem como a 
autonomia intelectiva, favorecendo a apropriação das etapas de desenvolvimento do trabalho científico – 
problematização, levantamento de hipóteses, investigação, análise e conclusão, envolveu 1.528 alunos e 
382 professores das 14 CREs, com apresentação de trabalhos em todas as etapas e modalidades de 
ensino, sendo premiados 45 (quarenta e cinco) trabalhos apresentados (Figura 3). 

 
No atendimento das metas pactuadas, esta Secretaria vem buscando a redução dos índices de 

defasagem da distorção idade/série por meio da revisão das orientações pedagógicas, Parecer nº 238 
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF/DF; do acompanhamento pedagógico de 69 (sessenta e 
nove) turmas de correção da distorção idade/série dos anos iniciais, em 50 (cinquenta) unidades escolares, 
atendendo a 1.380 (um mil, trezentos e oitenta) estudantes, com o objetivo de reduzir os índices de 

Figura 2: Banda de fanfarra - CEF 01 de Sobradinho 

 

Figura 3: Circuito de Ciências - CEF 01 de 
Sobradinho
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defasagem nas unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; do 
acompanhamento  pedagógico de 175 (cento e setenta e cinco) turmas de correção da distorção idade/série 
dos anos finais, em 52 (cinquenta e duas) unidades escolares, atendendo aproximadamente a 5.220 (cinco 
mil, duzentos e vinte) estudantes, com o envolvimento de 359 (trezentos e cinquenta e nove) professores.  

Do total de estudantes atendidos em 2012 (dado mais recente), 41% (quarenta e um por cento) 
avançaram dois anos e 31% (trinta e um por cento) avançaram um ano no percurso escolar. Os resultados 
de 2013 estão sendo compilados pelo Núcleo da Correção da Distorção Idade/série da Subsecretaria de 
Educação Básica. 

Foram implantadas 43 (quarenta e três) Salas de Apoio à Aprendizagem em 11 Coordenações 
Regionais de Ensino, com o objetivo de atender aos estudantes com Transtornos Funcionais da rede 
pública de ensino do Distrito Federal.  

Ainda no ano de 2013, a SEDF aderiu Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 
PNAIC, ofertando em parceria com a Universidade de Brasília/Centro de Formação Continuada de 
Professores, a formação de 157 (cento e cinquenta e sete) orientadores de estudo, que posteriormente 
capacitaram 3.327 professores alfabetizadores do bloco inicial de alfabetização – BIA. 

O  Seminário realizado para o Lançamento do PNAIC, ocorrido no dia 07 de maio de 2013 no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, contou com  aproximadamente 2.800 (dois mil e oitocentos) 
professores da rede pública de ensino do DF. Posteriormente, a SEDF realizou também, o Seminário Final 
PNAIC/BIA, no dia 10/12/2013, no Auditório do Colégio Militar de Brasília, que contou com a presença de 
2.000 (dois mil) professores da rede pública de ensino do DF. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 – Ampliar o atendimento dos jovens de 15 a 17 a no, consolidando modelo de currículo que 
estimule a permanência dos alunos no ensino médio. 

 

Indicadores:  
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade  de 
Medida 

Índice Mais 
Recente  

Apurado Em  
 Mm/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano  

Matrículas dos jovens de 
15 a 17 anos % 42 30/06/2011 Anual 64,5/ 64,5 

45/  
88 47,5 50 

IBGE - Censo 
Demográfico/

2010 

 

Com vistas à consolidação de um currículo que estimule a permanência dos jovens na escola 
pública de ensino médio regular e ainda consolide o direito à aprendizagem prevista para esta etapa da 
educação básica, a SEDF vem implementando novos programas interdisciplinares. 

O Circuito de Ciências  busca estimular atividades de iniciação científica, socializando as 
experiências realizadas pelas unidades escolares. Em 2013, 87 escolas participaram do projeto. 

Figura 4: Centro de Ensino Médio 01 - 
Brazlândia
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A linguagem cinematográfica utilizada no Programa Cine-Educação prestou grande 
contribuição para um maior desenvolvimento da capacidade de análise e discussão dos alunos perante 
informações transmitidas por meio audiovisual. O Programa contou com a participação de alunos de 87 
escolas e 14 coordenadores do ensino médio da rede pública de ensino. 

O Projeto, Festival de Cultura, Arte e Mídia busca socializar e democratizar o acesso  projetos 
de cultura, arte e cinema desenvolvidos nas escolas do ensino médio. Participaram 87 unidades escolares 
de 14 CREs. 

O Programa Cine Mais Cultura incentiva a democratização do acesso à cinematografia 
nacional bem como o fortalecimento da cultura cineclubista nas escolas de ensino médio, com exibições 
não comerciais e com o apoio logístico do Ministério da Cultura. Foram 71 unidades escolares que 
participaram dessa iniciativa ao longo de 2013. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

004 - Ampliar e qualificar a oferta de educação pro fissional na rede pública de ensino do Distrito 
Federal. 
 

Indicadores:  
 

Denominação do 
Indicador 

Unida de  de 
Medida 

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Unidades escolares com oferta de 
educação profissional 

Unidade 5 31/07/2011 Anual 
5/ 
5 

5/ 
5 

8 12 
Censo 
/SUPLAV/ 
SEDF 

Vagas ofertadas em cursos 
técnicos de nível médio 

Unidade 3.586 31/07/2011 Semestral 4.500/ 
4.842 

5.000/ 
5.591 6.000 8.000 

Censo/ 
SUPLAV/ 
SEDF 

Vagas ofertadas em cursos 
técnicos de nível médio na 
modalidade educação à distância 

Unidade 150 31/07/2011 Semestral 
150/ 
1.144 

500/ 
2.585 

800 1.000 
Censo/ 
SUPLAV/ 
SEDF 

Vagas ofertadas na forma Ensino 
Médio Integrado na modalidade 
regular (EMI/EPT) e na 
modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA) 

Unidade 520 31/07/2011 Semestral 

724/ 
800 

1.500/ 
1.092 5.000 8.000 

Censo/ 
SUPLAV/ 
SEDF 

Vagas ofertadas em cursos de 
formação inicial e continuada 
(FIC) 

Unidade 2.700 31/07/2011 Bimestral 
2.700/ 
4.934 

3.000/ 
8.793 

3.500 4.000 
Censo/ 
SUPLAV/ 
SEDF 

 

No ano de 2013 esta Secretaria de Estado de Educação, por meio da Coordenação de 
Educação Profissionalizante ofertou 46 cursos presenciais, 04 cursos de educação a distância e 119 cursos 
de Formação Inicial Continuada, em seus 04 Centros de Educação Profissional e 01 Centro de Ensino 
Médio Integrado à Educação Profissional, sendo ofertadas 5.591 vagas em cursos técnicos de nível médio e 
2.585 novas vagas em cursos técnico de nível médio a distância.  

A oferta de vagas na forma de Ensino Médio Integrado na modalidade regular (EMI/EPT) e na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) totalizou 1.092 vagas, sendo 640 ofertadas na 
modalidade PROEJA (EaD) e 452 ofertadas na forma Ensino Médio Integrado à Educação profissional 
(Presencial). A oferta de vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC atingiu o total de  8.793 
em duas Instituições, a Escola de Música de Brasília e CEP Escola Técnica de Brasília. Atualmente, nos 
cursos de Educação Profissional a Distância -  Rede E-Tec Brasil/MEC, existem 1.689 alunos matriculados 
nas modalidades Técnicos e Proeja Técnico e 745 alunos na modalidade Pro funcionário. 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC/MEC, por meio 
de sua Bolsa-Formação Estudante junto aos cursos de educação profissional ofertados pelo Sistema S 
(SENAC, SENAI, SENAR, SENAT) e pelo Instituto Federal de Brasília, vem atendendo um número 
crescente de alunos, aumentando em 156% o número de acolhidos, de 2012 à 2013, chegando a um total 
de 1.316 alunos matriculados em cursos financiados pelo PRONATEC/Bolsa-Formação Estudante (Gráfico 
1). 
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O Programa Brasil Profissionalizado/MEC já entregou 20 Laboratórios-Padrão com 
equipamentos, mobiliários e materiais específicos, aos 04 Centros de Educação Profissional (CEPs) e em 
2014 está prevista a entrega de outros 16.  

A 35° edição do Curso Internacional de Verão – CIVEBRA, que passou a ser gratuito, contou 
com ampliação do número de participantes, com 1.100 alunos cursistas, alojamento, refeições, transporte, 
shows abertos à comunidade, incluindo apresentações no Teatro Nacional Claudio Santoro (Figura 5). 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

005 - Propiciar aos estudantes da educação especial  um sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis, etapas e modalidades de ensino. 
 
Indicadores:  

Denominação do indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

Mm/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Taxa de Escolas Públicas da 
Educação Básica com 
Acessibilidade Arquitetônica 

% 75,3 31/12/2011 Anual 76/ 
77 

77/ 
79 

78,5 80 Censo Escolar 
 

 

Matrículas 1º/2012 

Matrículas 2º/2012 

Matrículas 1º/2013 

Matrículas 2º/2013 
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

SENAC
SENAI
IFB

Figura 5: 35º Curso Internacional de Verão - 
CIVEBRA
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A Secretaria de Educação atendeu, em 2013, 10.207 estudantes com  algum tipo de 
deficiência, o que significa aproximadamente 10% do total dessa população em idade escolar com algum 
tipo de deficiência.  

Visando otimizar ainda mais sua atuação, foi estabelecida parceria com a Universidade de 
Brasília-UnB para a produção e utilização de software educacional  com o objetivo de otimizar a 
alfabetização de jovens e adultos com deficiência educacional. Estabeleceu parceria também, com a 
Tecassistiva/Acessibilidade Brasil, empresa responsável pela criação de tecnologia de impressão em braile, 
objetivando a doação de 70 exemplares do  software Grid player 2 para uso por parte de alunos e 
professores das escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

Ainda na linha de fomento e capacitação,  a SEDF expandiu o quadro de profissionais 
especializados para atender aos alunos com altas habilidades/superdotação. Promoveu seminários e 
conferências para, aproximadamente, 5.000 pessoas entre servidores, professores e alunos.  

Outro destaque, foi a implantação da escola bilíngue, na Coordenação Regional de Ceilândia, 
que desenvolve, simultaneamente, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Esta Unidade atende 
hoje 127 estudantes com deficiência auditiva. 

Em 2013, 76% das escolas da rede pública passaram a ter acessibilidade arquitetônica. Os 
investimentos foram primordialmente direcionados à adaptação de banheiros, rampas e sinais sonoros 
(Gráfico 2). 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

006 – Alfabetizar jovens, adultos e idosos, assegur ando a oferta para continuidade dos estudos na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
 

Indicadores: 
  

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida 

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado Em 
MM/A.A. 

Periodicidade de 
Apuração 

Desejado / Alcançado 
Fonte da 

Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano  

Nº de pessoas atendidas 
no programa DF 
Alfabetizado 

Unidade - - Anual 
3.000/ 
2.694 

13.000/ 
7.687 

35.000 65.000 CEJAd 

Nº de estudantes 
matriculados no 1º 
Segmento da EJA 

Unidade 7.126 31/07/2011 Semestral 7.300/ 
6.594 

7.700/ 
6.131 

8.000 9.000 Censo Escolar - 
SEDF 

 

Gráfico 2: Representação do quantitativo de estudantes matriculados em 2013 na SEDF por deficiência, TGD e altas 
habilidades/superdotação, totalizando 10.207 estudantes na rede pública de 
ensino.
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              Legenda 

DV – Deficiência Visual 

DF – Deficiência Física 

DA – Deficiência Auditiva 

DI – Deficiência Intelectual 

DMU – Deficiência Múltipla 

TGD- Transtorno Global do 

Desenvolvimento 

AH/SD- Altas Habilidades/ 

Superdotação 

SC- Surdocegueira 
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Nº de estudantes 
matriculados no 2º 
segmento 

Unidade 25.316 31/07/2011 Semestral 25.500/ 
24.250 

27.500/ 
21.839 

29.500 32.000 Censo Escolar - 
SEDF 

Nº de estudantes 
matriculados no 3º 
Segmento 

Unidade 25.389 31/07/2011 Semestral 
25.500/ 
24.521 

27.500/ 
22.376 29.500 32.000 

Censo Escolar - 
SEDF 

Nº de turmas de EJA na 
modalidade PROEJA Unidade 5 30/06/2011 Semestral 

5/ 
12 

10/ 
46 20 40 CEJAd 

 

A Educação de Jovens e Adultos foi fortalecida por meio do Programa DF Alfabetizado por meio 
da Lei nº 5.134, que estabelece suas diretrizes. A complementação de bolsa aos voluntários do Programa, 
associada à distribuição de alimentação oriunda da agricultura orgânica, vem fomentando ainda mais a 
consolidação do Programa. Em 2013, este Programa atendeu a mais de 7.000 (sete mil) pessoas com 15 
anos ou mais e cerca de 2,2 mil estão em processo de alfabetização. 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano, objetiva proporcionar 
formação integral aos jovens de 18 a 29 anos e oferece auxilio financeiro mensal de RS 100,00 (cem reais); 
conclusão do ensino fundamental em 18 meses, qualificação profissional e participação cidadã. As turmas 
desse Programa encerraram em dezembro com um total de 133 (cento e trinta e três) jovens concluintes 
(Figura 6). 

 

 

A SEDF tem buscado, a cada dia mais, fortalecer a qualificação dos profissionais que atuam 

nessa área, por meio de cursos de capacitação, seminários para a socialização de experiências com  

convidados de outras instituições, assim como com a elaboração de novo currículo para a Educação de 

jovens e Adultos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

007 - Atender as demandas, da rede pública de ensin o, referentes à Educação Física Escolar, 
Esporte e Lazer. 
 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

Mm/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Número de quadras cobertas 
e/ou reformadas 

Unidade 49 31/07/2011 Anual 80/ 
49 

160/ 
133 

232 335 Diretoria de 
obras 

Número de escolas públicas 
participantes dos Jogos 
Escolares do Distrito Federal 
- JEDF 

Unidade 150 31/07/2011 Anual 
200/ 
165 

250/ 
239 320 400 CEFDESC 

 

Figura 6: Formatura EJA - CEF 01 da 
Estrutural
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Em janeiro de 2013, a SEDF proporcionou aos estudantes da rede pública de ensino a Colônia 
de Férias, concebida como projeto piloto, foi realizada com 08 unidades escolares de Ceilândia em  
situação de vulnerabilidade social. Participaram da iniciativa 2.000 estudantes que desfrutaram entre os dias 
04 a 18 de uma programação com atividades culturais, recreativas, desportivas, entre outras. Os estudantes 
puderam contar com dois lanches e almoço diariamente, além do serviço de transporte para os diversos 
passeios agendados. 

A implantação do Projeto Educação em Movimento – Inserção do Professor de Educação física 
nos anos iniciais,  contou com 21 novos profissionais da área, distribuídos em em 11 CREs, atendendo a 
6.300 estudantes. Em decorrência do sucesso da iniciativa, a meta para 2014 é ampliar em 50% o quadro 
atual. 

Outra ação exitosa, foi a realização dos Jogos Escolares do Distrito Federal – JEDF, a 
competição congrega unidades de ensino da rede pública e particular de ensino, movimentando mais  de 
8.000 estudantes de 12 a 17 anos entre os meses de maio a outubro e serve como etapa seletiva para os 
Jogos Nacionais que é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro – COB. Em 2013, a SEDF conseguiu 
elevar em 30%, a participação das escolas públicas o que representa a participação de 74 unidades 
escolares do DF (Figura 7). 

 

O Projeto Centro de Iniciação Desportiva – CID, objetiva oferecer o contato inicial com 16 
modalidades desportivas oferecidas em 120 polos de atendimento. Os 112 professores envolvidos no 
Projeto prestam atendimento a mais de 11.350 estudantes nas 14 CREs.  Buscando o fortalecimento do 
Projeto, em 2013, foram abertos novos polos além de aporte financeiro de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil) 
por polo. 

O Programa Ginástica nas Quadras – GINQ, visa a promoção da saúde e bem estar das 
comunidades, principalmente idosos, por meio de atividades físicas periódicas orientadas. Atende a mais de 
8.500 (oito mil e quinhentas) pessoas duas vezes por semana, com 53 professores distribuídos em 258 
turmas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

008 - Reestruturar e implantar a Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal 
garantindo além da ampliação de tempos, espaços e o portunidades educacionais, a aprendizagem 
do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspec tiva da cidadania, dos direitos humanos e do 
respeito à diversidade. 
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
Mm/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Escolas que ofertam 
Educação Integral a um 
mínimo de 10% dos 
alunos matriculados 

Unidade 226 31/07/2011 Anual 328/  
272 

430/ 
274 

532 634 CEINT 

Figura 7: Quadra Poliesportiva CEF 01 de 

Sobradinho
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Escolas que ofertam 
Educação Integral a 
todos os alunos 
matriculados 

Unidade - - Anual 
13/ 
5 

26/ 
28 39 52 CEINT 

 
A Secretaria de Educação conta hoje com 353 escolas que ofertam atividades de educação em 

tempo integral divididas entre as 14 Coordenações Regionais de Ensino, com atendimento a cerca de 
36.000 estudantes matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental (séries iniciais e finais) e Ensino 
Médio durante  07 a 10 horas diárias por quatro dias semanais. 

Tal incremento no atendimento teve incentivo através da  parceria formada com o Ministério da 
Educação por meio do Programa de Educação Integral em Tempo Integral – PROETI que visa à 
implementação de uma educação em tempo integral com jornada de 10 horas diárias durante cinco dias da 
semana.   

Atualmente, do total de escolas que atendem em tempo integral, 23 estão incluídas nesta 
parceria, o que tem possibilitado aumento do número de professores  regentes, além de 01 professor de 
Educação Física em cada sala de aula. Houve ainda, a ampliação da quantidade de aulas inclusive com  a 
inserção de Língua Estrangeira nos anos finais do Ensino Fundamental.  

Outro aspecto relevante refere-se ao fato do estudante receber de 04 a 05 refeições diárias nas 
escolas, garantindo o café da manhã, lanche, almoço e lanche vespertino, e para as turmas de educação 
infantil, inclui-se ainda, o jantar. 

Na contínua busca por maior qualidade da educação em tempo integral, a SEDF, incrementou 
o Programa Jovem Educador Voluntário, que tem por finalidade fortalecer o protagonismo juvenil e dar 
suporte as atividades de Educação integral, selecionando, entre jovens maiores de 16 anos, cursando o 3º 
ano do ensino médio/técnico ou acima, 1.863 jovens educadores. 

Cada Jovem Educador recebe, a título de custeio de alimentação e transporte, a quantia de R$ 
462,00 (quatrocentos e sessenta e dois) reais mensais por uma jornada de 20 horas semanais (Figura 8). 

 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6220 – (EP) EDUCAÇÃO SUPERIOR  
 
OBJETIVO GERAL:  

Garantir acesso ao ensino superior e à formação pro fissional com qualidade, socialmente 
referenciada e orientada para o atendimento da cres cente demanda por serviços no âmbito do 
Distrito Federal.  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação   Inicial  Autorizado  Empenhad o Liquidado  
1092 - Implantação da Estrutura Física da Universidade 
Pública do DF  1.000 1.000 0 0 

Total d o Programa  1.000 1.000 0 0 
 
 

    Figura 8: Jovens Educadores Voluntários do CED Darcy Ribeiro. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 – Ampliar a oferta de ensino superior público e  gratuito, mediante a implantação de campus da 
UnB nas regiões administrativas.  

 
De acordo com o Decreto Nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009, artigo 1º,  não é 

competência deste órgão a oferta de Ensino Superior. 

2. Outras Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação /Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  2.899.200 100.200 0 0 
5598 - Reforma de Prédios e Próprios -Apoio a Reforma Geral e 
Ampliação de Unidades de ensino Fundamental e Médio  da 
Rede Pública de ensino do Distrito Federal.-Distrit o Federal 2.000.000 100.000 0 0 

Total do Programa  2.899.200 100.200 0 0 

 
Não houve execução financeira neste programa. 
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – ED UCAÇÃO  
Execução Orçamentária e Financeira  

Ação /Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1471 - Modernização de Sistema de Informação  7.184.612 2.647.915 2.647.913 2.036.501 
2532 - Modernização de Sistema de Informação-Unidades 
Administrativas - SE-Distrito Federal 6.984.612 2.647.915 2.647.913 2.036.501 
1968 - elaboração de Projetos  200.000 0 0 0 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  100.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 2.010.153 286.667 286.667 286.667 
2576 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Unidades 
Administrativas - SE-Distrito Federal 2.010.153 286.667 286.667 286.667 
2619 - Atenção a Saúde e Qualidade de Vida  634.785 26.852 21.851 20.117 
9708 - Atenção a Saúde e Qualidade de Vida-SE-Distrito 
Federal 634.785 26.852 21.851 20.117 
8502 - Administração de Pessoal  124.400.560 76.265.330 76.265.329 76.265.329 
0036 - Administração de Pessoal-Profissionais da 
Administração Geral - SE-Distrito Federal 124.280.560 76.265.330 76.265.329 76.265.329 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  1.000.000 14.245.892 13.745.890 13.745.890 
5276 - Concessão de Benefícios a Servidores- SE - Distrito 
Federal-Distrito Federal 500.000 13.745.892 13.745.890 13.745.890 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  44.412.571 19.882.001 19.379.001 17.152.253 
0036 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-SE-
Distrito Federal 44.172.571 19.708.370 19.205.372 16.978.623 
9691 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Conselho de Educação - SE-Distrito Federal 240.000 173.631 173.630 173.630 

Total do Programa  179.942.681 113.354.657 112.346.652 109.506.757 

 
A SEDF, por meio de sua Subsecretaria de Modernização e Tecnologia, adquiriu 2.300 

computadores a fim de otimizar o desenvolvimento dos trabalhos da Casa, promoveu a locação de outras 
2.500 unidades para viabilizar a utilização das salas de informática das escolas. Dessa forma, foi possível 
realizar a reabertura de 200 laboratórios de informática, totalizando 545 unidades de Ensino do DF com 
laboratórios em funcionamento. Visando otimizar ainda mais a capacidade de trabalho em rede, foi efetivada 
a contratação de Rede MPLS, além da contratação de mais 15 postos de trabalho para suporte técnico e 
instalação em 200 Escolas da Rede de Ensino (Figura 9). 
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Quanto a alimentação escolar, a SEDF garantiu neste ano, aproximadamente 105 milhões de 

refeições à aproximadamente 429 mil estudantes da rede pública, divididos entre creches; pré-escola; 
ensino fundamental; ensino médio; ensino especial; e educação de jovens e adultos. Além disso, foi 
oferecido também, em média, 4.410 Kits Lanche  por dia, compostos de fruta fresca ou seca, pão,  biscoito 
ou bolo e bebida láctea ou iogurte, totalizando  247.297 unidades por ano. 

A promoção do transporte visa à facilitação do acesso dos alunos que residem em áreas que 
não são atendidas por linhas regulares de ônibus ou distantes das unidades de ensino. Em 2013 foram 
atendidos, em média, 39.080 (trinta e nove mil e oitenta) estudantes mensalmente em todo o Distrito 
Federal. Os demais, foram beneficiados por meio do passe livre que é coordenado pelo DFTRANS, 
conforme Decreto nº 31.681, de 14 de maio de 2010. 

A Administração de Pessoal compreende o pagamento e remuneração de servidores ativos e 
contratados temporariamente para a execução de atividades nas unidades administrativas e instituições 
educacionais da Secretaria de Educação, nos termos da legislação vigente. 

 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 
Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação   Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1745 - Construção de Quadras de esportes  0 150.000 0 0 
3440 - Reforma de Qu adras de esportes  250.000 0 0 0 

Total do Programa  250.000 150.000 0 0 

 
Não houve execução financeira neste programa. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6219 - CULTURA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação /Subtítulo Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  5.000.000 4.248.864 4.248.854 4.221.560 
2787 - Realização de eventos-SE-Distrito Federal 5.000.000 4.248.864 4.248.854 4.221.560 
4090 - Apoio a eventos  0 0 0 0 
4091 - Apoio a Projetos  0 0 0 0 

Total do Programa  5.000.000 4.248.864 4.248.854 4.221.560 

 
Em busca da valorização dos trabalhos desenvolvidos por seu corpo docente e discente, a 

SEDF promoveu, em 2013, 54 eventos institucionais, educativos e pedagógicos, entre seminários, 
encontros, cursos, lançamento de projetos artísticos, científicos e culturais entre outros, distribuídos entre 
suas 14 Coordenações Regionais de Ensino. 

Figura 9: Sala de Recursos CEF 01 - 
Estrutural
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  
 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação /Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizad o Empenhado  Liquidado  
2426 - Reintegra Cidadão  1.054.955 920.363 920.363 750.542 
8424 - Reintegra Cidadão-SE-Distrito Federal 1.054.955 920.363 920.363 750.542 

Total do Programa  1.054.955 920.363 920.363 750.542 
 

Programa desenvolvido desde 1986 pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do 
Distrito Federal – FUNAP/DF. Em parceria com a SEDF, os apenados desenvolvem atividades 
administrativas e de marcenaria, como manutenção e recuperação de cadeiras escolares e pintura do 
mobiliário escolar da rede oficial, visando à reintegração e ressocialização. Em 2013, esta Secretaria contou 
com a prestação de serviços de 85 servidores dessa Instituição. 

3.  Informações complementares 

O Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas do Distrito Federal 
– PDAF, visa garantir atenção direta às escolas por meio da descentralização de recursos financeiros para a 
realização de compras e serviços necessários ao pleno funcionamento e cujo fornecimento não é abrangido 
pelo órgão central com o objetivo de aperfeiçoar ações educativas nas escolas e fortalecer as instituições 
escolares. Em 2013 a SEDF alocou recursos que foram distribuídos  entre despesas de capital e de custeio 
à 428 escolas participantes do Programa.  

Com relação a Saúde Escolar, a SEDF vem atuando por meio do Programa Integrado de 
Saúde Escolar que tem como foco ações voltadas para oftalmologia e odontologia preventivas e curativas. 
Em 2013 foram atendidos 169.732 alunos em odontologia preventiva, 4.032 alunos em odontologia curativa 
além da execução de 44.576 teste de acuidade visual (Figura 1); 2.763 alunos com atendimento 
oftalmológico e 2.482 óculos foram distribuídos (Figura 10).  

 

Entregou e inaugurou a obra de reconstrução da Escola Classe 19 de Taguatinga e a 
construção de reservatório de água no Centro de Ensino Fundamental - CEF 427 de Samambaia. Foram 
concluídas, ainda, as obras de reconstrução do Centro de Educação Infantil - CEI de Santa Maria, a 
construção de 20 salas de aula no Centro Educacional - CED 15 de Ceilândia, a reconstrução parcial das 
Escolas Classe - EC 108 e 121 de Samambaia e 401 do Recanto das Emas, a construção de muro e guarita 
no Centro de Ensino Fundamental - CEF Myriam Ervilha, a construção de quadra poliesportiva coberta no 
Centro de Ensino Médio – CEM  414 de Samambaia e no CED 03 de Brazlândia, CEF 17 de Ceilândia e 
Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga.  

Figura 10: Atendimento oftalmológico realizado no CEF 01 - 
Estrutural
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  Existem  51 obras em andamento, nesta Secretaria. Destas, podemos citar a obra 
de reconstrução da EC Brochado da Rocha de Planaltina com 04 salas de aula, a Construção de CEI 
em Ceilândia e a Reconstrução da EC com 14 salas de aula na EC 22 Gama. 

Estão sendo construídas coberturas de quadras de esportes em 15 instituições de ensino da 
Rede: CEF Pipiripau - II Planaltina, CEF 24 Ceilândia, CEM 03 Ceilândia, CEM 04 Ceilândia, CEF 24 
Ceilândia, EC 06 Ceilândia, EC 08 Ceilândia, CEM 02 Ceilândia, EC 07 Ceilândia, CED 01 – Planaltina, 
CEF 08 - Sobradinho II, CEF 01 - Vila Planalto, CEF 01 – Cruzeiro, CEF 02 – Cruzeiro e CED 02 – Cruzeiro. 
A Quadra de Esportes do CEF Rio Preto de Planaltina também está sendo reconstruída. 

 A Secretaria de Estado de Educação iniciou, no ano de 2013, a construção de 43 unidades 
de Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs, sendo três em Sobradinho, quatro em Santa Maria, 
doze em Samambaia, quatro no Recanto das Emas, três em Planaltina, sete em Ceilândia, um no Guará, 
três em Aguas Claras, dois no Lago Norte, um em Brazlândia e um no Plano Piloto. Estes Centros de 
Educação da Primeira Infância – CEPIS possuem previsão para entrega a partir de janeiro de 2014 (Figura 
11). 

O Cartão Material Escolar é uma iniciativa das Secretarias de Educação e da Micro e Pequena 
Empresa e Economia Solidária do Distrito Federal e vem sendo fornecido pelo Banco de Brasília (BRB), a 
fim de garantir a compra direta de material escolar a aproximadamente 90 mil alunos, filhos  de 55.685 
famílias  beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). Outro objetivo agregado à esta iniciativa, é o 
fomento a atividade comercial das micro e pequenas empresas, aumentando consequentemente a 
arrecadação fiscal e a geração de emprego em nossas cidades. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

Em que pese o exercício financeiro de 2013 ter recebido um aporte orçamentário em relação 
aos recursos aplicados em 2012 na Educação Básica da Rede Pública do Distrito Federal, houve um 
grande desafio, que foi o de compatibilizar a execução das ações prioritárias, previstas no planejamento 
institucional, com os recursos financeiros disponibilizados que, mesmo com o incremento recebido em 
relação ao exercício anterior, não foram suficientes para fazer frente ao grande volume de demandas 
oriundas das 654 unidades de ensino e  das áreas administrativas e pedagógicas que dão suporte às ações 
educacionais oferecidas por esta SEE/DF à população do Distrito Federal. Outro fator que contribuiu para 
dificultar o cumprimento das ações pactuadas foi o contingenciamento e o remanejamento de parte dos 
recursos do orçamento ocorridos ao longo do exercício, exigindo dos gestores um constante trabalho de 
revisão/adequação das prioridades. 

A Secretaria de Estado de Educação nos últimos três anos tem implementado políticas que 
visam à permanência dos estudantes da rede pública de ensino com sucesso escolar. As ações 
desenvolvidas são alinhadas às Diretrizes e Orientações do Ministério da Educação como: Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC que formou cerca de 4 mil alfabetizadores do DF; adesão ao 
Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio – PNEM, que formará professores dessa etapa em 
2014; DF Alfabetizado que já atendeu cerca de 7 mil jovens e adultos não alfabetizados; Projeto de 
Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e 
de Organização do Tempo Escolar em Semestralidade para o Ensino Médio; reformulação do Currículo da 
Educação Básica, numa perspectiva inovadora no tratamento do conhecimento na escola. 

Figura 11: Centro de Educação Infantil Primeira infância 01 - 
Estrutural
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Em 2013, o número de Instituições Educacionais da rede pública de ensino do DF foi ampliado. 
Em 2012, a rede era composta de 645 Instituições Educacionais e, em 2013, de 654 instituições. 

A rede particular conveniada também cresceu. Em 2012, o número de Instituições somava 51 
escolas, e em 2013, subiu para 57 instituições particulares conveniadas para atendimento, em sua maioria, 
a crianças de 0 a 5 anos. 

O total de matrículas da rede pública de ensino em 2013 foi de 471.724. Ocorreu ampliação na 
Educação Infantil em 8,1%, comparados aos resultados finais do ano anterior. Há uma ampliação de 
10,07% nas matrículas da creche e de 7,98% nas matrículas da pré- escola. 

O somatório das matrículas da rede particular conveniada apresentou crescimento. Em 2012, 
era de 9.943 e em 2103 aumentou para 11.516. 

Houve um crescimento do número de estudantes que participam da política de educação em 
tempo integral. Atualmente, são 36.000, enquanto que em 2012 eram 13.502 estudantes. Observa-se um 
aumento da Educação Integral na pré-escola de 462,53 %, nos anos iniciais do ensino fundamental de 
101,28% e nos anos finais de 73,59%. Adotaram o regime de educação integral 353 escolas da rede 
pública. 

Através do Plano de Ações Articuladas-PAR, subsidiado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE, serão construídas de 112 creches, denominadas de Centro de 
Educação de Primeira Infância-CEPI, com capacidade para atender até 112 crianças de 0 a 5 anos em 
tempo integral. Cada CEPI terá 8 salas de aula, anfiteatro com arquibancada, pátio coberto, laboratório de 
informática, acessibilidade, além de recepção, secretaria e salas de orientação pedagógica. O investimento 
para a construção de cada uma é de aproximadamente R$ 2.4 milhões. 43 obras já iniciaram em 2013, 03 
estão em fase de contratação, 13 em licitação e 04 em fase de confecção de projetos. As outras 49 
restantes serão construídas ao longo de 2014, por uma nova metodologia construtiva chamada de 
“Metodologia Inovadora”, cujo prazo de entrega da obra é de três meses. A primeira a ser inaugurada, agora 
em 2014, será em Sobradinho II.  

Em 2013, a população do Distrito Federal também recebeu seis novos Centros de Educação 
Integrada (CEIs) – para atender crianças com idades entre 4 e 5 anos em tempo integral. Nas já existentes, 
foram feitas reformas e construções parciais. Eles estão localizados em Planaltina, Samambaia, São 
Sebastião, Brazlândia, Riacho Fundo I, Estrutural, Gama, Taguatinga, Ceilândia e Cruzeiro. Os centros 
atendem entre 200 e 500 crianças, possuem até 12 salas de aula, áreas de leitura, parque infantil, 
brinquedoteca, sanitários em todas as salas, além de um refeitório onde são servidas até 5 refeições por 
dia. 

Também foram entregues à população do DF, totalmente reconstruídas, as Escolas Classe 19 
de Taguatinga, 108 e 121 de Samambaia; 401 do Recanto das Emas; 203 de Santa Maria (Segundo 
CDOBRA ela virou CEI Santa Maria); além do Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga (CILT), e do 
Centro de Ensino Fundamental 17, de Ceilândia. 

No total, 24 escolas do DF receberam cobertura em suas quadras esportivas. Também se 
investiu na construção de mais salas, de novos reservatórios de água e de muros. 

Houve a reabertura de aproximadamente 200 laboratórios de informática em várias escolas da 
rede pública, que totalizou 545 unidades de ensino no DF com laboratórios em funcionamento – 200 escolas 
foram conectadas em banda larga à Rede Integrada de Conectividade Governamental. 

Pelo programa "Caminho da Escola"/FNDE-MEC foram entregues 106 ônibus escolares em 
todo o DF: 32 deles destinados a estudantes com necessidades especiais e 74 para atender unidades da 
educação integral. 

Foram distribuídos 1.851 tablets para professores do ensino médio para auxiliá-los em suas 
aulas. 

O GDF entregou 1.367 bicicletas a estudantes do ensino médio e dos anos finais do ensino 
fundamental que residem a uma distância de até 7 km de suas escolas. 

 7.889 jovens e adultos foram alfabetizados e aproximadamente 2,2 mil estão em processo 
de alfabetização na capital do país. Com isso, aproximadamente 96% da população já é considerada 
alfabetizada, o que torna o DF praticamente livre do analfabetismo. O programa "DF Alfabetizado" atende 
pessoas com 15 anos ou mais, oferecendo alfabetização com alternativas de profissionalização e geração 
de renda integrada aos processos de escolarização. Como estímulo à participação no programa, foi 
instituída a "Bolsa Alfa", que consiste no pagamento de R$ 30/mês para os beneficiários do "Bolsa Família" 
que estejam inscritos e frequentando o "DF Alfabetizado". 

Iniciado no ano de 2013, o programa “Cartão Material Escolar” beneficiou mais de 90 mil 
estudantes da rede pública de ensino, cujas famílias são inscritas no programa “Bolsa Família”. Esse auxílio 
é uma iniciativa do GDF, por meio das secretarias de Educação e da Micro e Pequena Empresa.  
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O "Brasília sem Fronteiras 2013" proporcionou bolsas de estudo para intercâmbio em 
instituições de educação de referência mundial a 126 estudantes dos Centros Interescolares de Línguas e 
para 64 servidores do GDF. Todos tiveram as despesas do curso pagas pelo governo (passagens aéreas; 
seguro-saúde; documentação; hospedagem; material didático; bolsa-auxílio alimentação; transporte e 
demais despesas pessoais). 

Implantação da gestão democrática em todas as instituições educacionais da rede pública, com 
a eleição dos diretores, vice-diretores e membros dos Conselhos Escolares em dezembro de 2013, onde 
mais de 260 mil profissionais da Educação, entre estudantes, pais, mães e responsáveis foram às urnas. 
Foram eleitos 1.300 diretores e vice-diretores e aproximadamente 3 mil membros dos Conselhos Escolares. 

O Conselho de Educação do DF foi recomposto, e pela primeira vez conta com a 
representatividade de todas as entidades envolvidas com Educação, inclusive com representantes dos 
estudantes. 

Implantamos o I-Educar - um novo sistema de gestão educacional WEB, que facilitará o 
acompanhamento e monitoramento, com mais transparência, de todo processo de matrícula na rede. 

Em 2014, a SEEDF investirá nos eixos prioritários do Governo – Educação Integral, Educação 
Infantil (creches), Alfabetização de Jovens e Adultos, de Inclusão Educacional, Gestão Democrática e 
Valorização dos Profissionais da Educação. Para isso serão implementadas ações como: implantação, 
acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico – Cidade Escola Candanga: Educação Integral na 
Cidade de Brazlândia; acompanhamento e avaliação da implementação do Currículo de Educação Básica; 
criação de sistemática de orientação, apoio, monitoramento e avaliação dos Projetos Político-Pedagógicos, 
das Coordenações pedagógicas das escolas e das atividades de gestão escolar; implementação de novas 
Diretrizes de Avaliação Educacional articulando os níveis de avaliação de redes, institucional e 
aprendizagem; Implantação de Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos; Oferta a 
Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na modalidade regular e de Jovens e Adultos do 
Distrito Federal; organização para oferta de cursos do PRONATEC; ampliação do número de jovens e 
adultos atendidos pelo Programa DF Alfabetizado. Estão previstas 142 vagas para afastamento para 
estudos, sendo 92 vagas para mestrado e 50 vagas para Doutorado. 

Cinco Escolas Parque e 10 Escolas da Copa serão construídas no DF, com o objetivo de 
ampliar os espaços para atendimento a Educação Integral. Pela primeira vez teremos Escolas Parque, 
idealizadas por Darcy Ribeiro, fora da região do Plano Piloto. 

A segunda edição da Conferência Nacional de Educação - CONAE será realizada de 17 a 21 
de fevereiro de 2014, em Brasília, e terá como tema central: O Plano Nacional de Educação na Articulação 
do Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração. 

A CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder Público e articulado com a sociedade 
para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional, assim, Brasília tornar-se-á 
capital da Educação. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal compromete-se, a cada novo ano, com 
a construção de uma Educação Pública, Integral, Democrática e de Qualidade Social. 

Reafirma-se, portanto, o nosso compromisso, com um conjunto de ações articuladas entre as 
diferentes instâncias desta Secretaria de Educação, de garantir o acesso, permanência e sucesso dos 
estudantes, com qualidade, no processo de ensino aprendizagem, contribuindo para a sua plena formação 
como cidadãos. 
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12.1. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDE RAL – UO: 18.202 

1. Realizações 
 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

OBJETIVO GERAL:  

Garantir acesso e permanência com qualidade de ensi no socialmente referenciada em todas as 
etapas e modalidades da Educação Básica. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4088 - Capacitação de Servidores  19.201 0 0 0 
Total do Programa  19.201 0 0 0 

Não houve execução financeira.  
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12.2. FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFA BETIZAÇÃO E 
EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS – UO: 18.902 

Instituído pela lei 1511/97, o FUNALFA tem os objetivos de prover recursos para dar suporte ao 
Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos e de: 

I – criar condições para erradicar o analfabetismo no Distrito Federal; 
II – promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou 

foram excluídos dela; 
III – garantir o direito de todos à educação para o pleno exercício da cidadania. 

1. Realizações  

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA  
 

OBJETIVO GERAL:  

Garantir acesso e permanência com qualidade de ensi no socialmente referenciada em todas as 
etapas e modalidades da Educação Básica.  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2392 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos  21.050 0 0 0 

Total do Programa  21.050 0 0 0 
Não houve execução da despesa, visto que todas as atividades relacionadas à educação de 

jovens e adultos foram realizadas na Unidade Orçamentária 18.101. 
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12.3. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC AÇÃO BÁSICA E 
DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUND EB – UO: 18.903 

A Secretaria de Estado de Educação, unidade orgânica de direção superior, subordinada ao 
Governo do Distrito Federal, tem por competência planejar, implantar, organizar, coordenar, regulamentar, 
fiscalizar, acompanhar e avaliar o Sistema de Ensino do Distrito Federal, conforme estabelece o Decreto nº 
32.716, de 1º de janeiro de 2011. É constituída por oito unidades setoriais que executam políticas definidas 
e priorizadas pela Secretaria de Estado de Educação: Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da 
Educação - SUGEPE; Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional – SIAE; Subsecretaria de 
Educação Básica - SUBEB; Subsecretaria de Modernização e Tecnologia - SUMTEC; Subsecretaria de 
Administração Geral – SUAG; Subsecretaria de Planejamento Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV; 
Subsecretaria de Logística – SULOG e Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE. 

O presente relatório aborda atividades inerentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, unidade orçamentária 
18.903. Ressalta-se que as ações desenvolvidas nesta unidade - 18.903 complementam ações realizadas 
na Unidade Orçamentária 18.101 – Secretaria de Estado de Educação. Portanto, os resultados a seguir 
apresentados são os mesmos já detalhados na Unidade Orçamentária 18.101 – SEDF.  

Força de Trabalho 

Servidores  
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total  Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão  
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 1.375 10.343 2.075 26.224 40.017 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 67 0 0 0 67 

Requisitados 
Órgãos do GDF 11 269 0 0 280 
Órgãos Estaduais 0 10 0 21 31 
Órgãos do Governo Federal 1 2 0 0 3 

Outros Terceirizados (FUNAP) 0 85 0 0 85 
Subtotal (Força de Trabalho)  1.454 10.709 2.075 2.6245 40.483 

 (+)Cedidos da unidade para outros órgãos 0 155 0 228 383 
Total Geral  1.454 10.864 2.075 26.473 40.866 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA  
 
OBJETIVO GERAL:  

Garantir acesso e permanência com qualidade de ensi no socialmente referenciada em todas as 
etapas e modalidades da Educação Básica.  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2389 - Manutenção do Ensino Fundamental  24.913.673 40.400.162 39.099.903 37.720.196 
0002 - (OCA)(ODM) Manutenção do Ensino Fundamental -
FUNDEB- Distrito Federal 24.913.673 40.400.162 39.099.903 37.720.196 
2390 - Manutenção do Ensino Médio  13.092.681 13.427.457 13.427.457 13.053.830 
3115 - (OCA) Manutenção do Ensino Médio- FUNDEB -
Distrito Federal 13.092.681 13.427.457 13.427.457 13.053.830 
8502 - Administração de Pessoal  1.517.511.331 1.586.213.434 1.562.139.806 1.562.139.806 
0015 - (OCA)Administração de Pessoal-Profissionais do 
Ensino Fundamental da Rede Pública - FUNDEB-Distrito 
Federal 903.588.949 1.025.291.052 1.010.724.378 1.010.724.378 
6978 - (OCA) Administração de Pessoal-Profissionais do 
Ensino Médio da Rede Pública - FUNDEB-Distrito Federal 280.961.517 280.961.517 280.961.517 280.961.517 
6979 - (OCA) Administração de Pessoal-Profissionais da 
Educação da Rede Pública - FUNDEB-Distrito Federal 14.691.874 14.691.874 14.688.339 14.688.339 
8848 - (OCA) Administração de Pessoal-Profissionais da 
Educação Infantil-Creche - FUNDEB-Distrito Federal 4.457.084 4.457.084 4.141.818 4.141.818 
8849 - (OCA) Administração de Pessoal-Profissionais da 
Educação Infantil -Pré-Escola - FUNDEB-Distrito Federal 101.357.444 101.357.444 101.357.444 101.357.444 
8856 - Administração de Pessoal-Profissionais da Educação 
de Jovens e Adultos - FUNDEB-Distrito Federal 187.032.548 134.032.548 126.642.594 126.642.594 
8857 - (OCA) Administração de Pessoal-Profissionais da 
Educação Especial - FUNDEB-Distrito Federal 25.421.915 25.421.915 23.623.716 23.623.716 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Total do Programa  1.555.517.685 1.640.041.053 1.614.667.166 1.612.913.832 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

001 - Universalizar a pré-escola e ampliar o atendi mento em creches, com projeto político 
pedagógico que atenda à especificidade da formação humana na fase de 0 a 5 anos de idade.  

 

Indicadores:  

 
Denominação do Indicador Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

 Mm/A.A. 
Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Atendimento da demanda 
reprimida de 4 e 5 anos de 
idade 

% 67 13/07/2011 Anual 
70/ 
43 

80/ 
57 90 100 CEINF 

Atendimento às crianças de 0 a 
3 anos de idade % 3 13/07/2011 Anual 

3/ 
4 

8/ 
4,2 13 19 CEINF 

 

A SEDF registrou em 2013, o aumento de aproximadamente 2.000 crianças atendidas na 
Educação Infantil em instituições conveniadas sem fins lucrativos. Além disso, a inclusão de 11 instituições 
educacionais no Programa de Educação Integral em Tempo Integral – PROETI/MEC, assegurou o 
atendimento em tempo integral à mais 1.700 crianças matriculadas nas turma de Educação Infantil em 
escolas de diversas Coordenações Regionais de Ensino, gerando uma ampliação na Educação Infantil de 
8,1%, comparado aos resultados finais dos anos anteriores (Figura 1). 

 
Quanto ao aprimoramento dos profissionais de educação, A SEDF, por meio de sua Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE, propiciou, ao longo do ano, o curso sobre o 
Currículo em Movimento da Educação Infantil para 196 escolas públicas, atendendo a 4.711 cursistas;  
ofertou cursos de aperfeiçoamento para 150 profissionais que atuam nas instituições conveniadas; curso 
sobre linguagem musical para 600 profissionais da Educação Infantil. 

A efetivação de parceria com a Universidade de Brasília- UnB oportunizou o oferecimento de 
curso de especialização para 88 profissionais atuantes na Educação Infantil. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 – Melhorar os índices de desempenho e corrigir a dist orção idade/ série dos estudantes do 
ensino fundamental.  

   Figura 1: Centro de Educação Infantil 01 de 
Planaltina
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Indicadores:  

Denominação do 
Indicador 

Unidade  de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Avaliação de desempenho 
dos estudantes dos anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental 

Nota 5,4 31/12/2011 Bianual - 
5,5/ 
0 - 5,8 IDEB/INEP 

Avaliação de desempenho 
dos estudantes dos anos 
finais do Ensino Fundamental 

Nota 3,9 31/12/2011 Bianual - 
4,1/ 
0 - 4,5 IDEB/INEP 

Quantitativo de alunos em 
distorção idade-série 

Unidade 70.000 31/07/2011 Anual 20.000/ 
9.030 

20.000/ 
7.000 

20.000 10.000 COENF 

 
A Coordenação de Ensino Fundamental realizou, em 2013, ações para a oferta de programas 

de empreendedorismo em parceria com a Associação Júnior Achievement do Distrito Federal. Essa parceria 
resultou na apresentação de 10 Programas desenvolvidos por 22 escolas da rede pública e envolvendo 
6.903 alunos ao longo do ano. 

O Projeto Educação com Movimento, realizado em parceria com a Coordenação de Educação 
Física e Desporto Escolar, tem por objetivo melhorar a qualidade de atendimento aos estudantes  por meio 
do trabalho do professor de educação física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na perspectiva de 
uma educação integral. Em 2013, o projeto foi realizado, preferencialmente, nas escolas que possuem 
significativo número de estudantes em defasagem idade/série, organizados em turmas de Correção da 
Distorção Idade/Série envolvendo 13 (treze) Coordenações Regionais de Ensino - CREs e 22 (vinte e dois) 
professores no atendimento a 13 (treze) escolas e a 6.300 (seis mil e trezentos) estudantes dos anos 
iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental. 

A implementação e ampliação do ensino formal de música na Rede Pública de Ensino do DF, 
de acordo com a Lei Federal nº 11.769/2008, por meio do Projeto Bandas Musicais, atendeu a 13 (treze)  
CREs, 21 (vinte e uma) unidades escolares e 3.122 (três mil, cento e vinte e dois) estudantes com a criação 
de 21 (vinte e uma) Bandas de Fanfarra (Figura 2). 
 

       
O Termo de Cooperação existente entre a Secretaria de Estado de Educação do DF e 

Secretaria de Estado de Saúde do DF visa á integração institucional no atendimento à saúde mental de 
crianças e adolescentes da Rede Pública de Ensino do DF – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e Educação de Jovens e Adultos, com necessidades educacionais especiais, temporárias ou 
permanentes, dificuldades/transtorno de aprendizagem, dislexia, transtorno de linguagem, transtornos 
mentais como: transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, 
transtorno alimentar, entre outros; transtornos de conduta e vítimas de violência, por meio de atendimento 
clínico, terapêutico, pedagógico e psicopedagógico, de equipe multidisciplinar do Centro de Orientação  
Médico- Psicopedagógica - COMPP. 

Em 2013 foram realizados pelos Servidores COMPP/SAS/SES atendimento a 
aproximadamente 2.723 (dois mil, setecentos e vinte e três) dos alunos matriculados na Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal. 

         Figura 2: Banda de fanfarra - CEF 01 de 

Sobradinho  
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O III Circuito de Ciências, evento pedagógico- cientifico que objetiva o fortalecimento da 
criatividade, do raciocínio lógico,  da capacidade de pesquisa e do conhecimento científico, bem como a 
autonomia intelectiva, favorecendo a apropriação das etapas de desenvolvimento do trabalho científico – 
problematização, levantamento de hipóteses, investigação, análise e conclusão, envolveu 1.528 alunos e 
382 professores das 14 CREs, com apresentação de trabalhos em todas as etapas e modalidades de 
ensino, sendo premiados 45 (quarenta e cinco) trabalhos apresentados (Figura 3). 
               

No atendimento das metas pactuadas, esta Secretaria vem buscando a redução dos índices de 
defasagem da distorção idade/série por meio da revisão das orientações pedagógicas, Parecer nº 238 
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF/DF; do acompanhamento pedagógico de 69 (sessenta e 
nove) turmas de correção da distorção idade/série dos anos iniciais, em 50 (cinquenta) unidades escolares, 
atendendo a 1.380 (um mil, trezentos e oitenta) estudantes, com o objetivo de reduzir os índices de 
defasagem nas unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; do 
acompanhamento pedagógico de 175 (cento e setenta e cinco) turmas de correção da distorção idade/série 
dos anos finais, em 52 (cinquenta e duas) unidades escolares, atendendo aproximadamente a 5.220 (cinco 
mil, duzentos e vinte) estudantes, com o envolvimento de 359 (trezentos e cinquenta e nove) professores.  

Do total de estudantes atendidos em 2012 (dado mais recente), 41% (quarenta e um por 
cento) avançaram dois anos e 31% (trinta e um por c ento) avançaram um ano  no percurso escolar. Os 
resultados de 2013 estão sendo compilados pelo Núcleo da Correção da Distorção Idade/série da 
Subsecretaria de Educação Básica. 

Foram implantadas 43 (quarenta e três) Salas de Apoio à Aprendizagem em 11 Coordenações 
Regionais de Ensino, com o objetivo de atender aos estudantes com Transtornos Funcionais da rede 
pública de ensino do Distrito Federal.  

Ainda no ano de 2013, a SEDF aderiu Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa -
PNAIC, ofertando em parceria com a Universidade de Brasília/Centro de Formação Continuada de 
Professores, a formação de 157 (cento e cinquenta e sete) orientadores de estudo, que posteriormente 
capacitaram 3.327 professores alfabetizadores do bloco inicial de alfabetização – BIA. 

O Seminário realizado para o Lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa, ocorrido no dia 07 de maio de 2013 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, contou com  
aproximadamente 2.800 (dois mil e oitocentos) professores da rede pública de ensino do DF. 
Posteriormente, a SEDF realizou também, o Seminário Final PNAIC/BIA, no dia 10/12/2013, no Auditório do 
Colégio Militar de Brasília, que contou com a presença de 2.000 (dois mil) professores da rede pública de 
ensino do DF. 

Figura 3: Circuito de Ciências - CEF 01 de 
Sobradinho
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 – Ampliar  o atendimento dos jovens de 15 a 17 ano, consolida ndo modelo de currículo que 
estimule a permanência dos alunos no ensino médio.  
 
Indicadores:  

Denominação do 
Indicador 

Unidade  de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado Em 
 Mm/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano  

Matrículas dos jovens de 
15 a 17 anos 

% 42 30/06/2011 Anual 64,5/ 
64,5 

45/ 
88 

47,5 50 
IBGE - Censo 
Demográfico/

2010 

 

Com vistas à consolidação de um currículo que estimule a permanência dos jovens na escola 
pública de ensino médio regular e ainda consolide o direito à aprendizagem prevista para esta etapa da 
educação básica, a SEDF vem implementando novos programas interdisciplinares. 

O Circuito de Ciências  busca estimular atividades de iniciação científica, socializando as 
experiências realizadas pelas unidades escolares. Em 2013, 87 escolas participaram do projeto. 

A linguagem cinematográfica utilizada no Programa Cine-Educação prestou grande 
contribuição para um maior desenvolvimento da capacidade de análise e discussão dos alunos perante 
informações transmitidas por meio audiovisual. O Programa contou com a participação de alunos de 87 
escolas e 14 coordenadores do ensino médio da rede pública de ensino. 

O Projeto, Festival de Cultura, Arte e Mídia busca socializar e democratizar o acesso  projetos 
de cultura, arte e cinema desenvolvidos nas escolas do ensino médio. Participaram 87 unidades escolares 
de 14 Coordenações Regionais de Ensino. 

O Programa Cine Mais Cultura incentiva a democratização do acesso à cinematografia 
nacional bem como o fortalecimento da cultura cineclubista nas escolas de ensino médio, com exibições 
não comerciais e com o apoio logístico do Ministério da Cultura. Foram 71 unidades escolares que 
participaram dessa iniciativa ao longo de 2013. 

Figura 4: Centro de Ensino Médio 01 - 
Brazlândia

 



Relatório Anual de Atividades – FUNDEB – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
524 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

005 - Propiciar aos estudantes da educação especial um si stema educacional inclusivo em todos os 
níveis, etapas e modalidades de ensino.  
 
Indicadores:  
 

Denominação do indicador Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
Mm/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Taxa de Escolas Públicas da 
Educação Básica com 
Acessibilidade Arquitetônica 

% 75,3 31/12/2011 Anual 
76/ 
77 

77/ 
79 78,5 80 

Censo 
Escolar 

 

 
A Secretaria de Educação atendeu, em 2013, 10.207 estudantes com  algum tipo de 

deficiência, o que significa aproximadamente 10% do total dessa população em idade escolar com algum 
tipo de deficiência.  

Visando otimizar ainda mais sua atuação, foi estabelecida parceria com a Universidade de 
Brasília-UnB para a produção e utilização de software educacional  com o objetivo de otimizar a 
alfabetização de jovens e adultos com deficiência educacional. Estabeleceu parceria também, com a 
empresa responsável pela criação de tecnologia de impressão em braile, objetivando a doação de 70 
exemplares do software Grid player 2 para uso por parte de alunos e professores das escolas da rede 
pública de ensino do Distrito Federal. 

Ainda na linha de fomento e capacitação, a SEDF expandiu o quadro de profissionais 
especializados para atender aos alunos com altas habilidades/superdotação. Promoveu seminários e 
conferências para, aproximadamente, 5.000 pessoas entre servidores, professores e alunos.  

Outro destaque foi a implantação da escola bilíngue, na Coordenação Regional de Ceilândia, 
que desenvolve, simultaneamente, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Esta Unidade atende 
hoje 127 estudantes com deficiência auditiva. 

Em 2013, 76% das escolas da rede pública passaram a ter acessibilidade arquitetônica. Os 
investimentos foram primordialmente direcionados à adaptação de banheiros, rampas e sinais sonoros 
(Gráfico 2). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Legenda 

DV – Deficiência Visual 

DF – Deficiência Física 

DA – Deficiência Auditiva 

DI – Deficiência Intelectual 

DMU – Deficiência Múltipla 

TGD- Transtorno Global do 

Desenvolvimento 

AH/SD- Altas Habilidades/ 

Superdotação 

SC- Surdocegueira 
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Gráfico 2: Representação do quantitativo de estudantes matriculados em 2013 na SEDF por deficiência, TGD e altas 
habilidades/superdotação, totalizando 10.207 estudantes na rede pública de ensino. 

 



Relatório Anual de Atividades – FUNDEB – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
525 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

008 - Reestruturar e implantar a Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal 
garantindo além da ampliação de tempos, espaços e o portunidades educacionais, a aprendizagem 
do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspec tiva da cidadania, dos direitos humanos e do 
respeito à diversidade. 
 

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
Mm/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Escolas que ofertam 
Educação Integral a um 
mínimo de 10% dos alunos 
matriculados 

Unidade 226 31/07/2011 Anual 328/ 
272 

430/ 
274 

532 634 CEINT 

Escolas que ofertam 
Educação Integral a todos os 
alunos matriculados 

Unidade - - Anual 13/ 
5 

26/ 
28 

39 52 CEINT 

 

A Secretaria de Educação conta hoje com 353 escolas que ofertam atividades de educação em 
tempo integral divididas entre as 14 Coordenações Regionais de Ensino, com atendimento a cerca de 
36.000 estudantes matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental (séries iniciais e finais) e Ensino 
Médio durante  07 a 10 horas diárias por quatro dias semanais. 

Tal incremento no atendimento teve incentivo através da  parceria formada com o Ministério da 
Educação por meio do Programa de Educação Integral em Tempo Integral – PROETI que visa à 
implementação de uma educação em tempo integral com jornada de 10 horas diárias durante cinco dias da 
semana.   

Atualmente, do total de escolas que atendem em tempo integral, 23 estão incluídas nesta 
parceria, o que tem possibilitado aumento do número de professores  regentes, além de 01 professor de 
Educação Física em cada sala de aula. Houve ainda, a ampliação da quantidade de aulas inclusive com  a 
inserção de Língua Estrangeira nos anos finais do Ensino Fundamental.  

Outro aspecto relevante refere-se ao fato do estudante receber de 04 a 05 refeições diárias nas 
escolas, garantindo o café da manhã, lanche, almoço e lanche vespertino, e para as turmas de educação 
infantil, inclui-se ainda, o jantar. 

Na contínua busca por maior qualidade da educação em tempo integral, a SEDF, incrementou 
o Programa Jovem Educador Voluntário, que tem por finalidade fortalecer o protagonismo juvenil e dar 
suporte as atividades de Educação integral, selecionando, entre jovens maiores de 16 anos, cursando o 3º 
ano do ensino médio/técnico ou acima, 1.863 jovens educadores. 

Cada Jovem Educador recebe, a título de custeio de alimentação e transporte, a quantia de R$ 
462,00 (quatrocentos e sessenta e dois) reais mensais por uma jornada de 20 horas semanais (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

Em que pese o exercício financeiro de 2013 ter recebido um aporte orçamentário em relação 
aos recursos aplicados em 2012 na Educação Básica da Rede Pública do Distrito Federal, houve um 
grande desafio, que foi o de compatibilizar a execução das ações prioritárias, previstas no planejamento 
institucional, com os recursos financeiros disponibilizados que, mesmo com o incremento recebido em 
relação ao exercício anterior, não foram suficientes para fazer frente ao grande volume de demandas 

    Figura 8: Jovens Educadores Voluntários do CED Darcy Ribeiro. 
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oriundas das 654 unidades de ensino e  das áreas administrativas e pedagógicas que dão suporte às ações 
educacionais oferecidas por esta SEE/DF à população do Distrito Federal. Outro fator que contribuiu para 
dificultar o cumprimento das ações pactuadas foi o contingenciamento e o remanejamento de parte dos 
recursos do orçamento ocorridos ao longo do exercício, exigindo dos gestores um constante trabalho de 
revisão/adequação das prioridades. 

A Secretaria de Estado de Educação nos últimos três anos tem implementado políticas que 
visam à permanência dos estudantes da rede pública de ensino com sucesso escolar. As ações 
desenvolvidas são alinhadas às Diretrizes e Orientações do Ministério da Educação como: Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC que formou cerca de 4 mil alfabetizadores do DF; adesão ao 
Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio – PNEM, que formará professores dessa etapa em 
2014; DF Alfabetizado que já atendeu cerca de 7 mil jovens e adultos não alfabetizados; Projeto de 
Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e 
de Organização do Tempo Escolar em Semestralidade para o Ensino Médio; reformulação do Currículo da 
Educação Básica, numa perspectiva inovadora no tratamento do conhecimento na escola. 

Em 2013, o número de Instituições Educacionais da rede pública de ensino do DF foi ampliado. 
Em 2012, a rede era composta de 645 Instituições Educacionais e, em 2013, de 654 instituições. 

A rede particular conveniada também cresceu. Em 2012, o número de Instituições somava 51 
escolas, e em 2013, subiu para 57 instituições particulares conveniadas para atendimento, em sua maioria, 
a crianças de 0 a 5 anos. 

O total de matrículas da rede pública de ensino em 2013 foi de 471.724. Ocorreu ampliação na 
Educação Infantil em 8,1%, comparados aos resultados finais do ano anterior. Há uma ampliação de 
10,07% nas matrículas da creche e de 7,98% nas matrículas da pré-escola. 

O somatório das matrículas da rede particular conveniada apresentou crescimento. Em 2012, 
era de 9.943 e em 2103 aumentou para 11.516. 

Houve um crescimento do número de estudantes que participam da política de educação em 
tempo integral. Atualmente, são 36.000, enquanto que em 2012 eram 13.502 estudantes. Observa-se um 
aumento da Educação Integral na pré-escola de 462,53 %, nos anos iniciais do ensino fundamental de 
101,28% e nos anos finais de 73,59%. Adotaram o regime de educação integral 353 escolas da rede  
pública. 

Houve a reabertura de aproximadamente 200 laboratórios de informática em várias escolas da 
rede pública, que totalizou 545 unidades de ensino no DF com laboratórios em funcionamento – 200 escolas 
foram conectadas em banda larga à Rede Integrada de Conectividade Governamental. 

 Pelo programa "Caminho da Escola"/FNDE-MEC foram entregues 106 ônibus escolares em 
todo o DF: 32 deles destinados a estudantes com necessidades especiais e 74 para atender unidades da 
educação integral. 

Foram distribuídos 1.851 tablets para professores do ensino médio para auxiliá-los em suas 
aulas. 

O GDF entregou 1.367 bicicletas a estudantes do ensino médio e dos anos finais do ensino 
fundamental que residem a uma distância de até 7 km de suas escolas. 

 Iniciado no ano de 2013, o programa “Cartão Material Escolar” beneficiou mais de 90 mil 
estudantes da rede pública de ensino, cujas famílias são inscritas no programa “Bolsa Família”. Esse auxílio 
é uma iniciativa do GDF, por meio das secretarias de Educação e da Micro e Pequena Empresa.  

O "Brasília sem Fronteiras 2013" proporcionou bolsas de estudo para intercâmbio em 
instituições de educação de referência mundial a 126 estudantes dos Centros Interescolares de Línguas e 
para 64 servidores do GDF. Todos tiveram as despesas do curso pagas pelo governo (passagens aéreas; 
seguro-saúde; documentação; hospedagem; material didático; bolsa-auxílio alimentação; transporte e 
demais despesas pessoais). 

Implantação da gestão democrática em todas as instituições educacionais da rede pública, com 
a eleição dos diretores, vice-diretores e membros dos Conselhos Escolares em dezembro de 2013, onde 
mais de 260 mil profissionais da Educação, entre estudantes, pais, mães e responsáveis foram às urnas. 
Foram eleitos 1.300 diretores e vice-diretores e aproximadamente 3 mil membros dos Conselhos Escolares. 

O Conselho de Educação do DF foi recomposto, e pela primeira vez conta com a 
representatividade de todas as entidades envolvidas com Educação, inclusive com representantes dos 
estudantes. 

Implantamos o I-Educar - um novo sistema de gestão educacional WEB, que facilitará o 
acompanhamento e monitoramento, com mais transparência, de todo processo de matrícula na rede. 

Em 2014, a SEDF investirá nos eixos prioritários do Governo – Educação Integral, Educação 
Infantil (creches), Alfabetização de Jovens e Adultos, de Inclusão Educacional, Gestão Democrática e 
Valorização dos Profissionais da Educação. Para isso serão implementadas ações como: implantação, 
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acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico – Cidade Escola Candanga: Educação Integral na 
Cidade de Brazlândia; acompanhamento e avaliação da implementação do Currículo de Educação Básica; 
criação de sistemática de orientação, apoio, monitoramento e avaliação dos Projetos Político-Pedagógicos, 
das Coordenações pedagógicas das escolas e das atividades de gestão escolar; implementação de novas 
Diretrizes de Avaliação Educacional articulando os níveis de avaliação de redes, institucional e 
aprendizagem; Implantação de Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos; Oferta a 
Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na modalidade regular e de Jovens e Adultos do 
Distrito Federal; organização para oferta de cursos do PRONATEC; ampliação do número de jovens e 
adultos atendidos pelo Programa DF Alfabetizado. Estão previstas 142 vagas para afastamento para 
estudos, sendo 92 vagas para mestrado e 50 vagas para Doutorado. 

Serão construídas no DF, cinco Escolas Parques e 10 Escolas da Copa, com o objetivo de 
ampliar os espaços para atendimento a Educação Integral. Pela primeira vez teremos Escolas Parque, 
idealizadas por Darcy Ribeiro, fora da região do Plano Piloto. 

A segunda edição da Conferência Nacional de Educação - CONAE será realizada de 17 a 21 
de fevereiro de 2014, em Brasília, e terá como tema central: O Plano Nacional de Educação na Articulação 
do Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração. 

A CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder Público e articulado com a sociedade 
para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional, assim, Brasília tornar-se-á 
capital da Educação. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal compromete-se, a cada novo ano, com 
a construção de uma Educação Pública, Integral, Democrática e de Qualidade Social. 

Reafirma-se, portanto, o nosso compromisso, com um conjunto de ações articuladas entre as 
diferentes instâncias desta Secretaria de Educação, de garantir o acesso, permanência e sucesso dos 
estudantes, com qualidade, no processo de ensino aprendizagem, contribuindo para a sua plena formação 
como cidadãos. 
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13. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FED ERAL – UO: 19.101 
A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF, unidade orgânica de direção 

superior, da Administração Direta do Distrito Federal, nos termos do Decreto nº 33.370, de 29 de novembro 
de 2011, publicado no DODF de 1º/12/11, tem a competência institucional de promover a gestão tributária e 
financeira distrital; bem como supervisionar, coordenar e executar a política tributária e fiscal do Governo do 
Distrito Federal. 

Norteada pela missão institucional que integra as áreas de administração tributária, financeira e 
contábil do Governo, a SEF implementou ações objetivando garantir o equilíbrio fiscal e o nível adequado 
de receita governamental do Distrito Federal, mesmo em face dos efeitos da crise econômica mundial, 
atuando preponderantemente na gestão tributária, priorizando meios para garantir efetiva fiscalização dos 
setores econômicos, reduzindo a inadimplência e combatendo a sonegação fiscal. 

 Força de Trabalho 

Servidores 
Ativid ade Meio  Atividade Fim  

Total  
Comissionados  Não 

Comissionados Comissionados  Não 
Comissionados 

Quadro do GDF 78 286 270 643 1277 

Requisitados 
De órgãos do GDF 13 18 15 25 71 
De órgãos Federais 01 - 01 - 02 

Servidores comissionados sem vínculo 14 - 13 - 27 
Subtotal (Força de Trabalho)  106 304 299 668 1.377 

(+) Cedidos para outros órgãos  128 
Total  106 304 299 668 1.505 

Fonte: Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH.  

 
Destaca-se que no período de 2011 a 2013 houve uma redução de 120 servidores do quadro 

efetivo da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme demonstrativo abaixo 

Evolução da Força de Trabalho 
Servidores da SEF/DF  Ano  2011  Ano  2012 Ano 2013  

Quadro do GDF 1397 1357 1277 
(+) Cedidos para outros órgãos  96 110 128 

Total G eral  1493 1467 1405 
Fonte: Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH. 

 
Nesse contexto, é fundamental demonstrar as prováveis aposentadorias até 2014: 

Projeção de Aposentadorias 
Carreira  Total de Aposent adorias  

Auditoria Tributária 1 
Auditor tributário 41 
Fiscal tributário 5 
Agente fiscal tributário 13 

Total Por Carreira  59 

Fazendária 
Analista 2 
Técnico 63 
Auxiliar 19 

Total Por Carreira  84 

Controle Interno 
Auditor 38 
Inspetor técnico 61 

Total por Carreira  99 
Total G eral  242 

Fonte : Núcleo de Cadastro de Pessoal Ativo - NUCAT/DIGEP/SEF   

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a elaboração de estudos visando à realização de 
concurso público, a fim de renovar o seu quadro de pessoal, bem como para cumprir as metas 
compreendidas no período de 2012-2015 determinadas no Plano Plurianual – PPA2, em consonância com o 
princípio da eficiência, sendo pertinente ressaltá-las: 

1. Obter 6% ao ano de crescimento real da receita tributária; 
2. Alcançar Resultado Primário Positivo; e 
3. Ampliar para 35% a quantidade de atendimentos remotos aos contribuintes relativamente ao 

total de atendimentos no ano. 

                                                 
1 De acordo com a Lei nº 4.717, de 27 de dezembro de 2011 (Publicado no DODF Nº 248, de 28 de dezembro de 2011), as carreiras 

de Fiscal Tributário e Agente Fiscal Tributário foram aproveitadas para a carreira de Auditor tributário. 
2 Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, publicada no DODF Nº 250, de 30 de dezembro de 2012 – Suplemento A, pág. 25. 
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1. Realizações 
 
As ações das unidades subordinadas e/ou vinculadas à SEF, no ano de 2012, orientadas por 

suas competências e objetivos regimentais, associadas ao cumprimento das metas relacionadas às 
atividades finalísticas, concorreram para o alcance dos resultados descritos a seguir. 

 
1. Gestão Tributária 

1.1. Receita  

Os resultados alcançados no âmbito da Gestão Tributária são expressos pelo desempenho da 
Receita de Origem Tributária – ROT e pelas ações de combate à evasão e à sonegação fiscal conforme 
apresentado a seguir: 

 
1.1.1. Desempenho das Receitas de Origem Tributária  2013(3) 

A arrecadação de origem tributária contabilizou o montante de R$ 11,9 bilhões no ano de  
2013 (SIGGO, em 13/01/2014). No comparativo ao ano anterior, o total da arrecadação apresentou 
crescimento nominal de 12,3% e real de 5,5%, tendo como fator de atualização monetária o INPC/IBGE.  

O quadro abaixo apresenta as receitas de origem tributária, variações nominais e reais e 
participações percentuais de cada tributo no total da arrecadação. 

Arrecadação de Origem Tributária 

 

Diante do crescimento real do PIB nacional de 2,28% em 17/01/2014, conforme divulgado pelo 
Banco Central, a variação real da arrecadação tributária de 5,5% superou a do PIB. Contextualizando no 
cenário econômico a evolução real de 5,5% da arrecadação em 2013, percebe-se que diante do baixo 
crescimento da economia e do aumento dos juros, a expansão da arrecadação refletiu os esforços da 
administração fazendária na recuperação de créditos e na realização de novas cobranças. 

Em relação ao desempenho dos tributos indiretos, houve crescimento real do ICMS (R$ 144,2 
milhões) bem como do ISS (R$ 89,2 milhões) e do SIMPLES (R$ 6,4 milhões). Ainda com relação ao ICMS, 
houve queda real de arrecadação dos setores de energia elétrica (-R$ 122 milhões), de comunicação (-R$ 
90 milhões) e de combustíveis (-R$ 47,7 milhões), ao passo que houve acréscimos reais no comércio (+R$ 
68,6 milhões no atacado e +R$ 47 milhões no varejo), na indústria (+R$ 43,1 milhões) e no segmento de 
veículos (+R$ 37 milhões). Ou seja, verifica-se que as perdas reais de receita no acumulado ocorreram 
principalmente em relação aos segmentos com preços administrados pelo governo federal (energia elétrica, 
combustíveis), como parte da política econômica de combate à inflação. Com relação ao ISS, observa-se 
crescimento em todas as modalidades de recolhimento, com destaque para o ISS Normal (R$ 41,0 
milhões), Substituição Tributária (R$ 33,4 milhões) e Outros (R$ 13,8 milhões). Percebe-se, ainda, que o 
ritmo de crescimento do ISS por responsabilidade é superior ao do ISS Normal. 

                                                 
3 Considera as receitas acompanhadas pela Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, isto é excluindo o Imposto 
de Renda Retido na Fonte. A fonte dos dados é o SIGGO para a receita realizada no ano. 

VALORES EM R$ MIL

2013 2012
 2013 pelo 
INPC/IBGE

 2012 pelo 
INPC/IBGE

(a) (b) (c) (d) (a) - (b) (a)/(b) (c) - (d) (c)/(d)
ICMS 5.987.377      5.494.095      6.120.883      5.976.696      493.282       +9,0% +144.187 +2,4% +50,3%
ISS 1.238.746      1.083.337      1.266.308      1.177.090      155.409       +14,3% +89.218 +7,6% +10,4%
SIMPLES 275.986         253.742         282.208         275.821         22.244         +8,8% +6.387 +2,3% +2,3%
IRRF 2.165.085      1.957.896      2.210.165      2.127.758      207.190       +10,6% +82.407 +3,9% +18,2%
IPVA 598.894         554.372         614.234         607.182         44.521         +8,0% +7.052 +1,2% +5,0%
IPTU 525.284         474.722         536.817         516.652         50.562         +10,7% +20.165 +3,9% +4,4%
ITBI 329.701         276.616         337.085         300.334         53.085         +19,2% +36.751 +12,2% +2,8%
ITCD 153.145         53.009           156.467         57.428           100.136       +188,9% +99.039 +172,5% +1,3%
TLP 104.531         89.622           106.820         97.559           14.909         +16,6% +9.262 +9,5% +0,9%
Outras Taxas 65.047           59.646           66.666           64.914           5.402           +9,1% +1.752 +2,7% +0,5%
Receita Tributária Total (A) 11.443.797    10.297.059    11.697.653    11.201.434    +1.146.739 +11,1% +496.219 +4,4% +96,1%
Dívida Ativa 331.674         204.362         338.884         222.103         127.311       +62,3% +116.781 +52,6% +2,8%

Dívida Ativa Ajuizada 183.632         95.534           187.716         103.476         88.098         +92,2% +84.240 +81,4% +1,5%
Dívida Ativa Não Ajuizada 148.042         108.828         151.168         118.627         39.213         +36,0% +32.541 +27,4% +1,2%

Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa 59.230           46.927           60.358           51.119           12.303         +26,2% +9.239 +18,1% +0,5%
Multas e Juros de Mora dos Tributos 76.648           59.431           78.325           64.340           17.217         +29,0% +13.985 +21,7% +0,6%
Total das Outras Receitas (B) +467.552 +310.720 +477.568 +337.563 +156.832 +50,5% +140.005 +41,5% +3,9%
Total da Arrecadação (A) + (B) +11.911.349 +10.607.77 9 +12.175.221 +11.538.997 +1.303.570 +12,3% +636.224 +5,5% +100,0%

DISTRITO FEDERAL: ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA ACUMULADA EM 2013

ITEM
Variação Nominal

Composição 
da 

arrecadação 

(SIGGO, EM 13/01/2014)

Variação Real
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Quanto aos impostos diretos, houve acréscimo na arrecadação real em todos eles (R$ 174 
milhões), com destaque para o ITCD (R$ 99 milhões) e ITBI (R$ 36,8 milhões). Quanto aos demais itens de 
receita, que incluem taxas e outras receitas tributárias, todas também apresentaram acréscimos, sendo 
relevantes os acréscimos na receita da dívida ativa (R$ 116,8 milhões) e multas/juros dos tributos (R$ 14,0 
milhões). Quanto ao imposto de renda, o tributo apresentou acréscimo real de R$ 82,4 milhões em 2013, na 
comparação com 2012. 

 
1.1.2. Composição da Receita Tributária 

• ICMS 

Observe-se, inicialmente, que em função de possíveis distorções na análise da arrecadação do 
ICMS por segmento econômico, apresentada resumidamente a seguir, a arrecadação do ICMS incentivado 
foi desconsiderada. 

Na análise acumulada, comparando-se o período de janeiro a dezembro de 2013 com o 
correspondente período de 2012, observa-se o desempenho positivo em termos reais da indústria (8,3%) e 
dos segmentos do comércio atacadista (7,4%) e varejista (4,2%). O desempenho positivo do atacado no 
acumulado tem a explicação na redução do incentivo nas operações interestaduais no novo programa de 
incentivo ao setor atacadista. No caso do varejo, o desempenho positivo no ano reflete o cenário nacional 
de expansão das vendas nos últimos meses, mas com tendência de queda devido às atuais restrições ao 
crédito e ao aumento da inflação. Para o segmento de veículos, o acréscimo da arrecadação acumulada 
pode ser explicada pela antecipação de compras com a expectativa de aumento do IPI e com o aumento 
dos custos com as exigências de novos itens de segurança nos veículos populares. 

Por outro lado, constata-se desempenhos negativos nos segmentos de energia elétrica (-25%); 
de comunicação (-8,7%), e de combustíveis (-3,9%). No segmento de energia elétrica, além da queda de 
tarifas, acrescenta-se a ausência de recolhimento no mês de maio de 2013 do maior contribuinte do setor.  

No caso de combustíveis, a redução no acumulado pode ser explicada tanto pela publicação 
da Lei 5.095/2013, em abril de 2013, que promoveu a redução de alíquota do QAV, quanto pela perda de 
informação de arrecadação efetuada por meio de GNRE, cujos recolhimentos foram contabilmente 
classificados em “outras receitas”. 

Com relação ao setor de comunicações, a queda pode ser explicada pelas importações 
promovidas por contribuinte do setor em 2012 bem como pelos recolhimentos efetuados no âmbito do Pró-
DF logístico e do Convênio 86/11 em 2012. 

 
• I S S 

A arrecadação do ISS apresenta expressiva participação de recolhimentos por 
responsabilidade, conforme demonstrado no quadro a seguir.  Cerca de 55%  da receita total deste imposto 
têm sua origem na substituição e retenções tributárias. 

Considerando as formas de recolhimento, associa-se o crescimento da arrecadação na 
modalidade normal à inflação dos serviços que teve expansão acima da média. Quanto aos recolhimentos 
por responsabilidade, observou-se em julho aumento do recolhimento dos contribuintes do segmento da 
saúde, como reflexo do monitoramento pela fiscalização tributária.  

Por atividade econômica, no acumulado, houve destaque para os aumentos de arrecadação 
dos segmentos de outros serviços, de instituições financeiras e de construção civil, enquanto as maiores 
perdas ocorreram nos segmentos de locação de veículos, de manutenção e assistência técnica e de 
comunicação. 

 
• IPVA 

Com relação ao IPVA, observa-se pequeno aumento real da arrecadação (+1,2%) que pode 
ser atribuído, em parte, ao aumento das alíquotas para os três anos subseqüentes ao da aquisição do 
veículo novo, previsto na Lei n° 4.733, de 29/12/2011. 

 
• IPTU 

No tocante ao IPTU, a receita do tributo fechou o ano com crescimento real superior ao do 
IPVA. Em 2013, a arrecadação do IPTU superou a de 2012 em 3,9% em termos reais. 
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• ITBI 
 
Com relação ao ITBI, observa-se significativo aumento de arrecadação real, 12,2%. Infere-se 

que isto seja decorrente da atualização da sua pauta imobiliária que ocorreu em julho de 2012.  
 

• ITCD 

Dentre os itens da receita tributária, o ITCD registrou o maior aumento percentual, 172,5%, 
correspondente a um aumento de arrecadação de R$ 99 milhões. Esse relevante acréscimo foi alavancado 
pelos lançamentos sobre doações ocorridas entre 2008 e 2011, cujas informações fiscais foram obtidas 
junto à Receita Federal. Os recolhimentos foram incentivados e realizados via programa Recupera DF. 

Comparando a realização do total das receitas de origem tributária com a previsão que compõe 
a programação financeira em 10/06/2013, que serve como base para o desembolso realizado pela 
Subsecretaria do Tesouro, verifica-se que a receita realizada (R$ 11,9 bilhões) foi superior à prevista (R$ 
11,6 bilhões) em 3,1%. Observa-se que os desvios variaram entre 0,3% (junho/13) e 16,5% (dezembro/13).  

No quadro a seguir, comparando o desempenho acumulado de 2013, com a previsão contida 
na LOA/2013 (A), houve desvio negativo de R$ 368 milhões, com resultado positivo no ISS, IPVA e em 
Demais Receitas.  As diferenças negativas estão contidas no ICMS e no IPTU.  

Para as previsões mais recentes, como é o caso da receita prevista na programação financeira 
em 10/06/2013 (C), passou-se a identificar desvio positivo de R$ 358,5 milhões. Observa-se desvio negativo 
apenas no IPVA (R$ 26,7 milhões), porém com saldos positivos para os demais itens da receita. 

Arrecadação de Origem Tributária  

RECEITAS PREVISTAS E REALIZADAS ACUMULADA DE 2013  R$ milhões

ICMS 6.274,6              5.927,4                                     5.855,6                          5.987,4              (287,2)                 60,0                   131,8                 
ISS 1.128,9              1.128,9                                     1.104,7                          1.238,7              109,9                  109,9                 134,1                 

IPTU 782,7                 510,3                                        508,7                             525,3                 (257,4)                 15,0                   16,6                   
IPVA 593,2                 593,2                                        625,6                             598,9                 5,7                      5,7                     (26,7)                  

DEMAIS  RECEITAS (*) 3.500,0              3.500,0                                     3.458,2                          3.561,0              61,0                    61,0                   102,8                 
TOTAL 12.279,4            11.659,7                                   11.552,8                        11.911,3            (368,0)                 251,6                 358,5                 

(*) IRRF, ITBI, ITCD, SIMPLES, Taxas, Multas e Juro s e Dívida Ativa.

PREVISTO                             
(PROG. FINANCEIRA) 

10.06.2013 (C)
ITENS

PREVISTO                                         
(LOA)       (A)

PREVISTO                             
(PROG. FINANCEIRA) inicial  

(B)

REALIZADO                      
(D)

DIFERENÇA                    
(D)-(A)

DIFERENÇA                    
(D)-(B)

DIFERENÇA                    
(D)-(C)

 
 

1.1.3. Fiscalização Tributária 

No exercício de 2013 foi mantido o foco das atividades de Fiscalização Tributária e nas 
atividades de monitoramento, cujo objetivo principal foi evidenciar a presença do fisco e estimular o 
cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. 

 
1.1.3.1 Malha Fiscal/DF 

Instituído pela Portaria SEF nº 132/2012, o Sistema de Gestão da Regularidade Fiscal dos 
Contribuintes do ICMS e do ISS do Distrito Federal - MALHA FISCAL/DF consiste, entre outros pontos, no 
cruzamento de informações disponíveis em vários bancos de dados da SEF/DF, inclusive as obtidas por 
meio de Convênio com outros Órgãos da Administração Pública. Estes cruzamentos realizados visam 
identificar as inconsistências das informações econômico-fiscais dos contribuintes a partir de critérios 
técnicos, permitindo a adoção de tratamento sistêmico para os contribuintes em situação análoga das 
inconsistências detectadas. Com base nos resultados obtidos, o contribuinte é incluído na MALHA 
FISCAL/DF para retificação das informações prestadas e eventual adimplemento voluntário de obrigação 
principal, se for o caso. Uma vez esgotado o prazo para adoção de medidas corretivas por parte do 
contribuinte, o mesmo passa a fazer parte de um grupo de contribuintes aptos a serem incluídos em ação 
fiscal, sendo distribuídos para ação a partir da definição de critérios, como impacto potencial na arrecadação 
e a limitação de recursos humanos disponíveis para realizar as atividades.  

  

Tipo de Divergências  Ocorrências 
Apurado - 

Fontes Declarado LFE Diferença 
Correção 

Espontânea 
Cartão x LFE 13104 2.873.482.280,35 1.673.444.261,08 1.200.038.019,27 169.270.401,87 
Crédito Indevido (ST e Uso e Consumo) 38323 1.018.245.296,40 970.742.119,84 47.503.176,56 10.080.148,31 
NFE x LFE 6625 1.338.371.604,62 655.133.191,49 683.238.413,13 35.596.422,43 
Transporte Indevido de Saldo Credor 9797 733.641.759,15 470.192.088,88 263.449.670,27 33.735.943,69 
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1.1.3.2. Distribuição de ações fiscais 

Seleção de contribuintes para a realização de ações fiscais, que podem ser classificadas em 
auditorias e diligências. Os projetos de diligência são realizados com o objetivo primordial de ostentar a 
presença do fisco e alcançar com ações pontuais um elevado número de contribuintes, enquanto as 
auditorias são realizadas em empresas com indícios relevantes de descumprimento de obrigações 
tributárias e visam à constituição de crédito tributário. 

Ações fiscais distribuídas – janeiro a novembro/201 3 
Projeto  Quantidade  

AEC (Auditoria Especial Concentrada) - ANTECIPADO 6 

AEC - CARTÃO 26 

AEC - CRED SIMPLES 2 

AEC - CREDITOS IMPROPRIOS 1 

AEC - OUTLIERS - SAIDAS - LOS OUTROS 2 

AEC - OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS 5 

AEC - TRANSPORTE DE SALDO CREDOR 11 

AUDITORIA 153 

BAIXA DE INSCRIÇÃO DE SUBSTITUTO 9 

DIL. ESPECIAL 627 

DIL. GEJUC/TARF 24 

DIL. GEMAE 193 

DIL. NUOPE/GEAUT 416 

DIL. PREPARO 9 

DILIGENCIA PADRÃO 1.780 

MONITORAMENTO 123 

OPERACÃO ECF 2.242 

OPERACÃO ESPECIAL 455 

OPERAÇÃO NATAL 229 

PERÍCIA JUDICIAL – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3 

REFAZIMENTO DE AUTUAÇÃO 4 

Total de ações fiscais distribuídas  6.320 

 
Ações fiscais realizadas pelos Núcleos de Auditoria (NUAUD) I, II e III, Núcleo de Automação 

Fiscal – NUAFI e Núcleo de Operações Especiais - NUOPE 

Ações fiscais realizadas em 2013 
 N.º de Auditorias/ Diligências    

Núcleos 

Nº AFR*   Concluídas  Concluídas  Concluídas  Saldo Atual  Crédito  

Dez-13 Distribuídas   com Débito  sem Débito     Total  Auditorias/  
Diligências  Constituído (R$) 

(a) (c) (d) (e) (f)=(d)+(e) (g) = (c)-(f)  (h) 
NUAUD I 8 100 67 16 83 17 272.809.264,06 
NUAUD II 7 60 54 4 58 2 1.267.255.064,71 
NUAUD III 12 81 49 6 55 26 118.878.696,89 

NUAFI 4 73 73 0 73 0 135.700,00 
NUOPE 15 365 107 248 355 10 933.951,15 

Total  46 679 350 274 624 55 1.660.012.676,81 
* Quantidade de Auditores Fiscais da Receita do DF lotados nos núcleos 
Fonte primária: Relatórios encaminhados pelos chefes de núcleos. 
Desconsiderados os saldos do SIGEST por inconsistência dos dados e adotado o estoque físico apurado pelos chefes de cada núcleo. 
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 Analítico Núcleos de Auditorias -  2013  

 
 

Indicadores de Desempenho dos Núcleos de Auditorias  (NUAUD I, NUAUD II e NUAUD III)  
   
IA - Índice de Assertividade → {(Nº de Auditorias concluídas com Débito / Nº de Auditorias concluídas Total)*100}  

Total (d) Total (f) % IA  
170 196 86,73%  

Demonstra o percentual de auditorias concluídas com Crédito Constituído, conforme quadro Analítico por Núcleo de Auditoria - 2013.  
     
QAPN - Quantidade mé dia de auditorias concluídas, por núcleo, por mês →  
(Nº de Auditorias concluídas Total / quantidade de núcleos / quantidade de meses)  
     

Total (f) Qtde. Núcleos Qtde. Meses QAPN  
196 3 12 5,44  

Demonstra o número médio de auditorias concluídas, em cada núcleo, por mês, conforme quadro Analítico por Núcleo de Auditoria - 
2013.   
     
QAPA - Quantidade média de auditorias concluídas, por audi tor, por mês →  
(Nº de Auditorias concluídas Total / quantidade AFR  dez_13 / quantidade de meses)  
     

Total (f) Total (a) Total Meses QAPA  
196 27 12 0,60  

Demonstra o número médio de auditorias concluídas, por auditor, por mês, conforme quadro Analítico por Núcleo de Auditoria - 2013.  
     
VCPAC - Valor do Crédito Cons tituído por auditorias concluídas → (Crédito Constituído / N º de Auditorias concluídas Total)  
     

Total (h) Total (f) VCPAC (R$)   
1.658.943.025,66 196 8.463.995,03   

Demonstra o valor médio de Crédito Constituído por auditoria, conforme quadro Analítico por Núcleo de Auditoria - 2013.  
     
VCPAM - Valor do Crédito Constituído, por auditor, por mês   
→ (Crédito Constituído / quantidade AFR dez_13 / qua ntidade de meses)  
     

Total (h) Total (a) Total Meses VCPAM (R$)  
1.658.943.025,66 27 12 5.120.194,52  

Demonstra o valor médio de Crédito Constituído, por auditor, por mês, conforme quadro Analítico por Núcleo de Auditoria - 2013.  
 

Analítico NUOPE -  2013  

N.º de Diligências  

Núcleo 

Nº AFR   Concluídas  Concluíd as Concluídas  Saldo Atual  Crédito  

dez_13 Distribuídas com Débito sem Débito  Total Diligências Constituído 
(R$) 

(a) (c) (d) (e) (f)=(d)+((e) (g) = (c)-(f)  (h) 
NUOPE 15 365 107 248 355 10 933.951,15 

 
Indicadores de Desempenho do Núcleo de Operações Es peciais (NUOPE)  
IA - Índice de Assertividade → {(Nº de Diligências concluídas com Débito / Nº de Diligências concluídas Total)*100}  
     

Total (d) Total (f) % IA   
107 355 30,14%   

Demonstra o percentual de auditorias concluídas com Crédito Constituído, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013.  

     
QAPN - Quantidade média de Diligências concluídas, por núcleo, por mês →  
(Nº de Diligências concluídas Total / quantidade de  núcleos / quantidade de meses)  
     

Total (f) Qdade Núcleos Qdade Meses QAPN  
355 1 12 9,86  

Núcleos de 
Auditorias  

Nº AFR   Concluídas  Concluídas  Concluídas  Saldo Atual  Crédito  
dez_13 Distribuídas   com Débito  sem Débito     Total  Auditorias  Constituído (R$)  

(a) (c) (d) (e) (f)=(d)+((e) (g) = (c)-(f)  (h) 
NUAUD I 8 100 67 16 83 17 272.809.264,06 
NUAUD II 7 60 54 4 58 2 1.267.255.064,71 
NUAUD III 12 81 49 6 55 26 118.878.696,89 

Total  27 241 170 26 196 45 1.658.943.025,66 
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Demonstra o número médio de auditorias concluídas, em cada núcleo, por mês, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013. 

     
QAPA - Quantidade média de Diligências concluídas, por auditor, por mês →  
(Nº de Diligências concluídas Total / quantidade AF R dez_13 / quantidade de meses)  
     

Total (f) Total (a) Total Meses QAPA  
355 15 12 1,97  

Demonstra o número médio de auditorias concluídas, por auditor, por mês, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013. 

     
VCPAC - Valor do Crédito Constituído por Diligência s concluídas → 
(Crédito Constituído / Nº de Diligências concluídas  Total)  
     

Total (h) Total (f) VCPAC (R$)   
933.951,15 355 2.630,85   

Demonstra o valor médio de Crédito Constituído por auditoria, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013. 

     
VCPAM - Valor do Crédito Constituído, por auditor, por mês  →  
(Crédito Constituído / quantidade AFR dez_13 / quan tidade de meses)  
     

Total (h) Total (a) Total Meses VCPAM (R$)  
933.951,15 15 12 5.188,62  

Demonstra o valor médio de Crédito Constituído, por auditor, por mês, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013. 
 

       Analítico NUAFI -  2013  

N.º de Dilig ências  

Núcleo 

Nº AFR   Concluídas  Concluídas  Concluídas  Saldo Atual  Crédito  

dez_13 Distribuídas   com Débito  sem Débito     Total  Diligências  Constituído 
(R$) 

(a) (c) (d) (e) (f)=(d)+((e) (g) = (c)-(f)  (h) 
NUAFI 4 73 73 0 73 0 135.700,00 
Total  4 73 73 0 73 0 135.700,00 

Quadro 12 - Outras Atividades Quantificadas 

Núcleo Outras Atividades Quantificadas 

NUAFI 

Alterações SITAF     1.978 

Atos Declaratórios   14 

Autorização utilização de ECF_Desenvolv PAF/Treinamento 8 

Autorizações para Relacração de ECF   296 

Cessação de Equipamento no SITAF   252 

Despacho de processos     28 

Notificações     34 

Atendimento a Credenciadas     31 

Visitas a credenciadas    6 

Visitas a Contribuintes     679 
 
Indicadores de Desempenho do Núcleo de Automação Fi scal (NUAFI) 
     
IA - Índice de Assertividade → {(Nº de Diligências concluídas com Débito / Nº de Diligências concluídas Total)*100}  
      

Total (d) Total (f) % IA    
73 73 100,00%    

Demonstra o percentual de auditorias concluídas com Crédito Constituído, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013.  
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QAPN - Quantidade média de Diligências concluídas, por núcleo, por mês →  
(Nº de Diligências concluídas Total / quantidade de  núcleos / quantidade de meses)  
      

Total (f) Quantidade Núcleos Quantidade Meses QAPN   
73 1 12 2,03   

Demonstra o número médio de auditorias concluídas, em cada núcleo, por mês, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013. 
      
QAPA - Quantidade média de Diligências concluídas, por auditor, por mês → 
(Nº de Diligências concluídas Total / quantidade AF R dez_13 / quantidade de meses)  
      

Total (f) Total (a) Total Meses QAPA   
73 4 12 1,52   

Demonstra o número médio de auditorias concluídas, por auditor, por mês, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013. 
      
VCPAC - Valor do Crédito Constituído por Diligência s concluídas →  
(Crédito Constituído / Nº de Diligências concluídas  Total)  
      

Total (h) Total (f) VCPAC (R$)    
135.700,00 73 1.858,90    

Demonstra o valor médio de Crédito Constituído por auditoria, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013.  
      
VCPAM - Valor do Crédito Constituído, por auditor, por mês  →  
(Crédito Constituído / quantidade AFR dez_13 / quan tidade de meses)  
      

Total (h) Total (a) Total Meses VCPAM (R$)   
135.700,00 4 12 2.827,08   

Demonstra o valor médio de Crédito Constituído, por auditor, por mês, conforme quadro Analítico pelo Núcleo - 2013. 
   

1.1.4  Monitoramento e Auditorias Especiais  
 
Monitoramento do ICMS  
 

• Análise de pedidos para atribuição de condição de substituto tributário; 
• Manifestações técnicas diversas relacionadas à substituição tributária, tais como inclusão de 

produtos, solicitações de alteração da legislação, etc.; 
• Análise de processos de transferências de créditos acumulados; 
• Realização de auditorias em substitutos tributários, com a constituição de crédito tributário 

no valor de R$ 85.591.990,01 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e 
noventa reais e um centavo). 
 
Monitoramento de Combustíveis  

 
• Realização de vistoria prévia aos pedidos de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito 

Federal – CF/DF na atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes – Postos Revendedores 
de combustíveis; 

• Análise dos pedidos de inscrição no CF/DF, na qualidade de substituto tributário, das 
empresas localizadas em outros Estados nas atividades de combustíveis e lubrificantes; 

• Monitoramento das operações com óleo diesel destinado às empresas concessionárias de 
transporte coletivo do DF, efetuadas com o benefício previsto da Lei nº 4.242/2008 – 17 empresas; 

• Análises e pareceres em processos de benefício fiscal, solicitações de cancelamento de 
débitos e outros processos administrativos relativos a contribuintes do segmento de combustíveis; 

• Monitoramento das operações realizadas por distribuidoras de combustíveis e 
Transportador Revendedor Retalhista – TRR estabelecidos no DF e em outras unidades federadas, 
registradas no Sistema de Captação dos Anexos de Combustíveis - SCANC; 

• Realização de auditorias em contribuintes do setor de combustíveis e lubrificantes, tendo 
sido lavrados diversos Autos de Infração/Notificações de Monitoramento, totalizando um crédito constituído 
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no valor de R$ 50.504.486,65 (cinqüenta milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis 
reais e sessenta e cinco centavos). 

 
Monitoramento de Comunicação e Energia Elétrica  
 

• Análise de contratos celebrados por empresas de telecomunicação com empresas públicas 
para verificação do cumprimento das obrigações tributárias; 

• Desenvolvimento de sistema de recepção de dados do Convênio ICMS 115/03 e Ato 
COTEPE nº 09/10, migração de arquivos para o sistema e colocação em produção da carga de dados do 
Convênio ICMS 115/03; 

• Desenvolvimento do sistema para recebimento dos arquivos do convênio 115/03 e ato 
cotepe 09/10 pela internet;  

• Notificações às empresas monitoradas para regularização dos arquivos do convênio 115/03, 
ato cotepe 09/10 e Livro eletrônico; 

• Colaboração no desenvolvimento no QlickView do sistema de monitoramento e arrecadação 
das empresas de Telecom e energia elétrica (em desenvolvimento); 

• Lavratura de autos de infração, com a constituição de crédito tributário no valor total de R$ 
159.183.218,03 (cento e cinqüenta e nove milhões, cento e oitenta e três mil, duzentos e dezoito reais e três 
centavos). 

 
Monitoramento de Regimes Especiais  
 

• Atendimento às requisições de informações da Procuradoria do Distrito Federal, do 
Ministério Público e do Poder Judiciário do Distrito Federal no que se refere às Ações Civis Públicas para 
cobrança da diferença entre o ICMS-Normal e o ICMS-TARE, relativas aos Termos de Acordo considerados 
inconstitucionais pelo TJDFT; 

• Análise de processos do Regime de “Call Center”, previsto na Lei nº 3.731, de 30 de 
dezembro de 2005. 

No exercício não foram desenvolvidos projetos de monitoramento de Regimes Especiais, tendo 
em vista a decretação da inconstitucionalidade da legislação do REA-ICMS e a edição da Lei 4.732/2011. 

 
Monitoramento de Microempresas e Empresas de Pequen o Porte  
 

• Download diário de arquivos contendo informações cadastrais e financeiras gerados pela 
receita federal de contribuintes do Simples Nacional desde o ano de 2008 até 2013; (DASN, DEFIS, 
PGDAS, PGDAS-D, DASCOB, DASSENDA, DASMEI, DASN_SIMEI) 

• Homologação e testes de carga de diversos arquivos em ambiente de desenvolvimento. 
Carga de arquivos do tipo DASN, DEFIS, PGDAS, PGDAS-D, DASCOB, DASSENDA, DASMEI, 
DASN_SIMEI; - Demandas SUTIC nº 618/2013 e 649/2013. 

• Homologação e testes de carga de diversos arquivos em ambiente de PRODUÇÃO na base 
da SEF/DF. Carga de arquivos do tipo DASN, DEFIS, PGDAS, PGDAS-D, DASCOB, DASSENDA, DASMEI, 
DASN_SIMEI; - Demandas SUTIC nº 618/2013 e 649/2013. 

• Monitoramento de cerca de 1000 empresas quanto aos valores declarados nas DASN e 
PGDAS, em relação aos valores de livros fiscais e os valores de cartões de crédito e débito do ano 2009. 

• Procedimentos iniciados para monitoramento de “Falsos-MEI”, envolvendo cerca de 250 
empresas com faturamento acima do permitido. (análise de notas fiscais eletrônicas de entradas com 
declarações anuais do Simples Nacional); 

• Lavratura e entrega de 39 Termos de Exclusão do Simples Nacional que estavam sendo 
monitorados, dentro projeto de monitoramento de “Falsos-MEI”. 

• Geração e download de extratos de apuração DASN e PGDAS solicitados por auditores 
para servir de subsídios nos trabalhos de auditoria. 

 
Monitoramento do ISS  
 

• Atendimento e orientação aos responsáveis tributários do ISSQN (Órgãos Públicos 
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Federais, Distritais e empresas privadas constantes da Portaria 57/2.012); 
• Atividades diversas para regularização dos cartórios do DF (preparação de planilhas, 

comunicados, diligências  e reuniões diversas com os representantes dos cartórios; 
• Análise e manifestação em processos e documentos referentes a substitutos tributários do 

ISS; 
• Constituição de crédito tributário no valor de R$ 4.063.313,13 (quatro milhões, sessenta e 

três mil, trezentos e treze reais e treze centavos); 
• Credito tributário recuperado, recolhido em resultado do monitoramento, no valor de R$ 

5.477.974,83 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e 
oitenta e três centavos).  

Balanço da fiscalização de mercadorias em trânsito - jan a dez de 2013 
Itens  BEL ANA Aerop orto  NUCOE Itinerante  STRC 

Quantidade de 
Notificações Emitidas   699 36 19   756 

Crédito Constituido - 
Notificaçoes emitidas   R$ 591.455,25 R$ 50.933,35     

R$ 
622.621,89 

Quantidade de 
DANFES analisados   1.228.330       741.600 

Quantidade de 
Autuaçoes realizadas 

818 969 59 7 824 791 

Crédito Constituido - 
Autuaçoes Realizadas 

R$6.075.191,70 R$ 18.989.300,89  R$ 652.212,07 
R$  

10.465.640,
24 

R$ 
6.367.377,49 

R$ 
2.083.592,5

2   
Quantidade de DAR / 
GNRE    23.038 5968     24.757 

Arrecadação DAR / 
GNRE (Mercadoria 
ingressa no DF com 
GNRE já recolhida)    

R$ 19.922.487,82 R$ 2.623.832,18  

  

  
R$ 

12.289.226,
15 

Quantidade de ICMS 
Importação 
efetivamente 
arrecadado 

    2846       

Crédito Constituído 
ICMS Importação 
efetivamente 
arrecadado 

    R$ 45.652.315,66   

  

  

Total de Crédito 
Constituído 

  R$ 34.432.792,44  3315 
R$ 

10.465.640,
24 

  
R$ 

14.560.317,
18 

Crédito Exonerado - 
GLMEs 

    R$ 410.143.678,58    
  

  

Observação 

O Posto BEL – 
Entrada Brasília 
encontra-se 
fechado desde 
17/04/2013, está 
sendo feito o 
trabalho de 
itinerante nas 
proximidades.  
 

  

  

Em 
andamento:  
OS 
691/2013,  
OS 
749/2013, 
OS 
750/2013 e 
OS 
758/2013   

  

Auditorias em estabelecimentos 

Período: janeiro a 
dezembro/2013 

Saldo 
anterior de 
auditorias  

(a) 

N.º de auditorias 
Distribuídas  

(b) 
 

N.º  de auditorias 
Concluídas  

(c) 

N.º  de auditorias 
concluídas sem 

débito  
(d) 

 

Saldo 
atual de 

auditorias  
(e) = (a)+(b)-(c) 

 

Crédito 
Constituído (R$)  

(f) 
 

NPISS 18 10 7 3 21 7.936.614,08 

Monitoramento de shows e eventos                    

Mês 
 

N.º de eventos 
monitorados no 

período 

N.º  de eventos 
monitorados – ISSQN 

cobrado 

N.º  de eventos 
monitorados sem 

cobrança de ISSQN 

Valor  ISS arrecadado 
(R$) 

1 33 32 1 26.830,70 
2 67 67 0 44.475,34 
3 113 113 0 84.257,20 
4 220 220 0 103.046,50 
5 178 178 0 186.559,67 
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6 177 177 0 158.969,49 
Total  788 787 1 604.138,90 

janeiro a junho/2013 

 

1.1.4.1 Grandes Ações para 2014  
 

• Consolidação das atividades de monitoramento, utilizando informações disponíveis para 
acompanhamento do comportamento tributário e identificação de eventuais inconsistências para 
comunicação célere aos contribuintes.  Continuação do Malha-DF, que visa à correção espontânea de 
eventuais divergências identificadas; 

• Manter a expedição permanente de ordens de serviço às equipes de auditoria para 
execução de ações fiscais com perspectiva de constituição de crédito tributário, a serem realizadas em 
empresas que não corresponderam ao monitoramento e em outras em que haja indícios relevantes de 
descumprimento de obrigação principal; 

• Consolidação das melhorias nas condições de trabalho da Gerência de Fiscalização de 
Mercadorias em Trânsito, com a adequação das instalações, sistemas, equipamentos e condições de 
segurança. Implantação plena do Núcleo de Controle de Operações Estaduais – NUCOE e do Centro de 
Monitoramento Eletrônico de Mercadorias em Trânsito – CMEMT dentro da sistemática de fiscalização com 
base nas informações disponibilizadas pelo do Posto Fiscal Eletrônico – PFE. 

 
1.1.4.2 Informações Complementares  

Atendimento Virtual 
Eventos - atendimentos 

virtuais 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Central - 156 (atendimentos 
por telefone) 278.210 345.139 278.909 303.639 228.407 260.241 267.576 292.650 

AGREM ¹ 9.873 16.280 21.072 32.257 24.971 46.616 67.569 61.534 
Agênci@net (serviços) 23.862 94.153 141.258 136.506 136.598 147.103 161.670 188.512 
Nota Fiscal Avulsa – 

SENFA 
0 0 0 0 13.226 34.462 46.144 65.312 

Total  311.945 455.572 441.239 472.402 403.202 488.422 542.959 608.008 
Fonte: AGREM 
¹ Até outubro de 2013 realizado por e-mail. A partir dessa data, realizado pelo sistema de Atendimento Virtual, disponível na página da SEF na internet. 
Obs.: os serviços disponibilizados na área pública da página da SEF na Internet não são quantificados e, portanto, não foram contabilizados acima. 

Atendimento do plantão fiscal 
Plantão Fiscal Virtual – 2013 Total  

ITBI / ITCD 1271 
ICMS 4838 
ISS 1556 
Livro Eletrônico 2128 
NFe - Nota Fiscal Eletrônica 2600 
Nota Fiscal Avulsa 267 
ECF/ TEF 540 
Simples Nacional 386 
CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico 67 
  13.653 

Fonte: AGREM 
Obs.: o Plantão Fiscal é um serviço de esclarecimento de normas e dúvidas de caráter geral. 

Atendimento Presencial x Remoto  

Ano Canal 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º  Trimestre Total Anual 

2008 
Internet 198.017 121.682 126.207 103.673 516.649 

Agências 48.876 60.824 58.825 13.289 181.814 
Total  246.893 182.506 185.032 84.031 698.463 

2009 
Internet 286.040 184.866 149.826 138.832 759.565 

Agências 54.101 69.233 66.501 41.817 231.653 
Total  340.141 254.099 216.327 180.649 991.218 

2010 
Internet 31.900 32.912 38.079 11.504 114.395 

Agências 161.878 204.038 145.893 38.266 550.075 
Total  193.778 236.950 183.972 49.770 664.470 

2011 
Internet 115.369 120.619 116.973 135.461 488.422 

Agências/CAEMI 123.473 130.997 114.283 100.205 468.958 
Total  238.842 251.616 231.256 235.666 957.380 

2012 Internet  153.435         128.338         123.298         137.888  542.959  
Agências/CAEMI        127.341         132.073         126.047           74.341     459.802  
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Total         280.776         260.411         249.345         212.229  1.002.761  

2013 
Internet 143.536  156.708  153.093  154.671 608.008 

Agências/CAEMI        121.529         132.174         112.071  109.952 475.726 
Total         265.065         288.882         265.152  264.623 1.083.722 

 Fonte: BD 0S-COATE nº 36/2007 
  Obs.: os números do atendimento presencial do 4º trimestre de 2013 foram impactados por falhas de sistema, resultando em valor    inferior ao realizado. 

Inscrições e alterações no Cadastro Fiscal (jan a d ez/2013) 
Mês Inscrição  % Alteração  % Total  

1           882  32,03%        1.872  67,97%           882  
2        1.016  46,76%        1.157  53,24%        1.016  
3        1.262  37,80%        2.077  62,20%        1.262  
4        1.238  44,76%        1.528  55,24%        1.238  
5        1.408  44,71%        1.741  55,29%        1.408  
6        1.287  36,96%        2.195  63,04%        1.287  
7        1.450  36,37%        2.537  63,63%        1.450  
8        1.452  37,75%        2.394  62,25%        1.452  
9        1.440  34,65%        2.716  65,35%        1.440  

10        1.443  37,76%        2.378  62,24%        1.443  
11        1.199  35,20%        2.207  64,80%        1.199  
12           967  26,98%        2.617  73,02%           967  

TOTAL       15.044  37,18%       25.419  62,82%      15.044  
Fonte: SIGEST 

 
1.1.5. Cobrança e Arrecadação  

 
Dentre as diversas melhorias nos processos de trabalho na área de cobrança e de 

arrecadação, ressaltam-se os trabalhos executados no âmbito da Subsecretaria da Receita, voltados ao 
saneamento de inconsistências nos diversos cadastros de contribuintes, e à melhoria dos processos de 
lançamento e cobrança dos tributos diretos (IPTU, TLP, ITBI, ITCD e ISS). Quanto aos tributos indiretos, 
ressalta os esforços da gerência responsável por esses tributos, principalmente no tocante a atualização do 
Rito Especial. 

 Em relação à arrecadação de tributos diretos, ressalta-se a entrada em operação, a partir de 
junho de 2013, do sistema que permite aos cartórios efetuarem o lançamento do ITCD diretamente, desde 
que não esteja ajuizado. Esta modalidade reduziu sobremaneira o prazo para conclusão de separações e 
espólios, o que permitiu liberar uma demanda reprimida do ITCD que impactou diretamente na arrecadação 
desse tributo e permitiu um incremento na arrecadação no período compreendido entre junho a dezembro 
de 2013 de cerca de R$ 22 milhões, quando comparado com mesmo período de 2012, em valores 
nominais. 

Ainda relativamente ao ITCD, o convênio celebrado com a Receita Federal do Brasil em 2012, 
permitiu à SEF alcançar esse tributo relativamente aos exercícios de 2008 a 2011, no exercício de 2013. 
Seu lançamento, juntamente com o Programa RECUPERA-DF, permitiu que se arrecadasse algo próximo a 
R$ 65 milhões no decorrer do referido programa. Foram emitidas 31.510 guias de lançamento, em um total 
de 18.144 notificações. Deste total, cerca de 15.804 guias foram quitadas e 5.436 encontram-se parceladas 
o que significa que 67,4% da guias emitidas foram ou quitadas ou estão sendo quitadas. Entendemos que o 
grande responsável por esse elevado número de quitações foi o programa RECUPERA-DF, que teve seu 
lançamento simultâneo à cobrança deste tributo. 

O saldo total desse esforço arrecadatório sobre este tributo resultou em uma arrecadação total 
de cerca de R$ 147 milhões, resultado 177% superior aos cerca de R$ 53 milhões arrecadados em 2012.  

Consequência da inusitada forma de cobrança desse tributo, houve impugnações contra o 
lançamento, o que gerou cerca de 3.200 processos de impugnação. Por força de delegação de competência 
da SUREC, a CORAT, o seu Coordenador e seus dois Assessores tornaram-se os julgadores de 1ª 
instância dessas impugnações. Grupo de trabalho foi constituído para desenvolver as análises e, no 
decorrer do segundo semestre foram analisados e julgados cerca de 1.200 processos, restando cerca de 
2.000 para serem julgados em 2014. Aproximadamente 50% das impugnações foram consideradas 
improcedentes, não tendo sido ainda julgados em 2ª instância.  

O Cadastro Imobiliário do DF teve um incremento de 22.877 imóveis, ou 2,8%,  em 2013, 
comparado com 2012, como pode ser observado no demonstrativo a seguir. Esse aumento ocorreu, 
essencialmente, em função do cadastramento de imóveis procedentes de condomínios regulares e 
irregulares. 
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 Quantidade de imóveis do cadastro imobiliário por alíquota  -  (2009-2013) 

Fonte: SITAF   
Nota: Número de imóveis para os quais houve lançamento do IPTU. 
*Este número representa o total de imóveis passíveis de lançamento em Dezembro de 2013. 

 

Embora a frota geral de veículos constante no cadastro como tributáveis tenha aumentado em 
5,69%, quando comparado 2013 com 2012, o total de veículos efetivamente tributáveis  sofreu uma 
redução de 7,42%,  fruto da isenção de veículos Zero Km e do aumento no número de veículos isentos por 
tempo de uso. 

Quantidade de veículos do cadastro do  IPVA por alí quota  – (2010-2013) 

 Fonte: SITAF  

 
 O demonstrativo abaixo apresenta a quantidade de veículos cadastrados por situação em 

2013, comparado com 2012. Observa-se pequena redução no registro dos roubos e furtos, bem como na 
aquisição de veículos Zero Km. 

Quantidade de veículos do cadastro fiscal por situa ção – (2012-2013) 

Situação 2012 
(A) 

2013 
(B) 

Variação  
(C=B/A) 

Em circulação 1.502.052 1.590.181 1,06% 
Isento por tempo de uso 400.239 423.723 1,06% 
Isenções/imunidades 123.842 129.438 1,05% 
Roubo/furto e sinistro 17.968 16.971 0,94% 
Tributáveis 1.101.813 1.020.049 0,93% 

Fonte: SITAF. Todos os valores referem-se até dezembro. 
 

Em relação a tributos diretos, destacam-se as vistorias fiscais para verificação de área 
construída. Nessa ação, em média 1.740 vistorias começaram a ser feitas mensalmente a partir do mês de 
outubro/2012. Iniciaram-se os trabalhos pela cidade do Riacho Fundo. Já foram concluídas as vistorias nas 
cidades de Riacho Fundo, Candangolândia e Taguatinga. 

Atualmente está sendo vistoriada a cidade de Ceilândia e deverá prosseguir até que todos os 
imóveis não coletivos do DF, por região administrativa, sejam vistoriados. 

Cabe salientar que a alteração cadastral decorrente das vistorias realizadas nos imóveis tem 
efeito imediato para o lançamento do ITBI e produzirá resultados para o IPTU do exercício de 2014. 

 
1.1.5.1 Cobrança Administrativa 

 
A Dívida Ativa possui comparativos dos últimos dois anos. O demonstrativo abaixo apresenta o 

comportamento da carteira de cobrança relativa aos exercícios de 2012 e 2013. 

Sistema de cobrança 2013 
Item Ano  Quant.  Valor (R$)  

Débitos inscritos em DAT 
2012 682615 1.930.723.360,32 
 2013  686112 2.555.919.977,16 

Débitos ajuizados 
2012 235084 1.328.274.671,73 
 2013  152116 1.449.912.846,25 

Parcelamentos de CDA 
2012 210529 841.900.166,90 
 2013  532759 632.126.202,42 

CDA quitadas com parcelamento 
2012 57226 142.421.452,01 
 2013  67171 54.523.804,14 

CDA quitadas à vista 
2012 254365 150.602.262,05 
2013  369521 262.259.763,23 

Ano 0,3% 1,0% 3,0% TOTAL 

2009 613.678 112.054 76.520 802.252 

2010 627.545 117.717 79.630 824.892 

2011 605.795 110.086 83.299 799.180 

2012 629.060 106.814 81.584 817.458 
2013 658.114 107.562 74.659 840.335* 

Ano  1,0% 2,0% 3,0% Total  
2010 26.333 107.697 719.037 853.067 
2011 20.542 118.013 742.640 888.552 
2012 25.477 149.889 926.447 1.101.813 
2013 27.979 157.706 980.779 1.164.458 
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Item Ano  Quant.  Valor (R$)  

CDA canceladas 
2012 87713 279.566.157,92 
2013  254771 613.941.259,45 

Processos de compensação com precatórios deferidos – Lei 52/97 
2012 65 11.661.559,26 
2013  49 19273421,90 

Processos de compensação com precatórios cancelados 
2012 59  21.030.154,42 
2013  129 27.930.801,47 

Fonte: SITAF 

A arrecadação dos Programas Recupera/DF Fases I e II alcançou a marca  de R$ 354,1 
milhões.  Conforme demonstrado abaixo, os resultados em termos de valores arrecadados deste Programa 
(Fases I e II) foram os seguintes: 

Arrecadação do Recupera/DF  (FASE  I  em  R$) 
ITEM VALOR (R$)  

RECUPERA DF - ICMS e Simples Candango - A vista R$ 59.157.162,30 
 

RECUPERA DF – ICMS Simples Candango – Parcelado R$ 23.583.204,12 
 

RECUPERA DF - Demais Tributos - A vista R$ 165.997.410,38 
 

RECUPERA DF - Demais Tributos - Parcelado R$ 52.142.450,08 
 

RECUPERA DF - Multa Descumprimento Obrigação Acessória - A vista R$ 527.294,65 
 

RECUPERA DF - Multa Descumprimento Obrigação Acessória - Parcelado R$ 19.070,42 
 

TOTAL R$ 301.426.594,95 

Arrecadação do Recupera/DF  (FASE  II  em  R$) 
ITEM VALOR (R$)  

REC.DF-II-ICMS/A VISTA 9.044.385,67 
REC.DF-II-ICMS/PARCELA 2.830.207,17 
REC.DF-II-DEMAIS TRIB. A VISTA 21.558.686,13 
REC.DF-II-DEMAIS TRIB. PARCELA 4.136.744,88 
REC.DF-II-MULTA ACESS. A VISTA 463.855,57 
REC.DF-II-MULTA ACESS. PARCELA 22.148,17 
REC.DF-II-ISS. PARCELA 1.186.282,85 
REC.DF-II-ISS. A VISTA 3.725.155,72 
REC.DF-II-ICMS. SONEGA 9.285.996,39 
REC.DF-II-ISS. SONEGA 455.663,66 

Total  52.709.126,21 
Fonte: GECRED/CORAT/SUREC 

 

1.1.6 Tributos Indiretos  
Tributos Indiretos – ICMS e ISS 

 
Total de contribuintes de tributos indiretos ativos   – (2011/2013) 

 
Rito Especial 

Restabelecido após 2 anos, o procedimento simplificado de cobrança denominado Rito 
Especial consiste na cobrança por meio de aviso eletrônico dos impostos (ICMS e ISS) declarados e não 
recolhidos. Em 2013 foram efetuadas as cobranças pelo Rito Especial relativo ao período de 12/2007 a 
12/2011 conforme resultados demonstrados abaixo:   

Rito Especial – Valor total cobrado  

12/2007 a 12/2008 23.463 116.649.105,69 
01/2009 a 12/2009 27.738 114.367.039,41 

01/2010 a 12/2010 34.152 130.995.710,00 

01/2011 a 12/2011 34.296 187.808.006,35 

(*) O aviso de cobrança contemplou apenas o valor original do imposto devido, excluídas a atualização monetária, multa e juros. 

Pessoas Jurídicas Pessoas Físicas 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

121.559 143.475 165.957 15.881 15.354 14.880 

Período de  
Apuração Avisos de Cobrança Enviados Valor Original  

Cobrado (*) 
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Projeto Integrar com o MDIC – Contrato-Padrão  
Em novembro/2012, foi iniciado projeto de integração com o Ministério de Desenvolvimento 

Indústria e Comércio – MDIC, cujo objetivo é a redução do prazo de registro de empresas na Junta 
Comercial do DF. A SEF passará a fazer a geração on-line das inscrições baseando-se em arquivos 
encaminhados pelo MDIC via WebService. O processo encontra-se em funcionamento, mas o uso está 
aquém das expectativas pela falta de divulgação do Projeto. 

 
• Nota Fiscal Eletrônica 

O ano de 2013 é retrato da consolidação da Nota Fiscal Eletrônica/NFe no Distrito Federal. 
Apesar de não haver novo grupo de obrigados, observou-se um aumento de 20% na quantidade de 
emissores, que passou de 9.961 emissores em dezembro/2012 para 11.980 em dezembro/2013. 

Relativamente aos contribuintes de ISS, deve-se dar alta ênfase ao aumento de mais de 100% 
de contribuintes voluntários. Mesmo sem nenhum tipo de obrigatoriedade para os contribuintes de ISS 
(obrigatoriedade que só se iniciará em abril de 2014), a quantidade de emissores pulou de 836 em 
novembro/2012 para 1.783 em dezembro/2013, um salto de 112%. 

Emissão de NF-e  -  2013 

Mês/Ano Qtd  total de emissores  
 

Qtd total de notas 
autorizadas 

Qtd Emissores 
exclusivamente ISS  

Qtd de notas dos Emissores 
exclusivamente ISS  

12/2012 9.961 2.819.823 1.033 81.285 

01/2013 9.907 2.848.881 1.066 74.050 

02/2013 10.004 2.546.287 1.123 76.858 

03/2013 10.322 2.855.874 1.212 92.095 

04/2013 10.663 2.966.562 1.316 92.635 

05/2013 10.760 3.011.771 1.361 112.572 

06/2013 10.927 2.853.659 1.406 101.218 

07/2013 11.253 3.165.996 1.499 106.994 

08/2013 11.378 3.173.645 1.549 119.184 

09/2013 11.574 3.018.440 1.627 115.256 

10/2013 11.841 3.332.242 1.690 159.930 

11/2013 11.859 3.070.015 1.777 133.878 

12/2013 11.980 3.097.137 1.783 124.656 

 

• Conhecimento de Transporte Eletrônico 

A obrigatoriedade do Conhecimento de Transporte Eletrônico/CTe iniciou-se em 1º de 
dezembro 2012, mas desde 30 de julho de 2012 o DF passou a autorizar esse documento, de forma 
facultativa. O Quadro 35 mostra a evolução do CTe no DF.  

Emissão de   CTe no Distrito Federal 
Mês/Ano  Quantidade de Emissores  Quantidade de CT -e 

Dezembro/2012 102 87.112 
Janeiro/2013 116 90.069 
Fevereiro/2013 122 82.706 
Março/2013 128 97.003 
Abril/2013 138 107.634 
Maio/2013 148 111.979 
Junho/2013 161 102.331 
Julho/2013 183 120.070 
Agosto/2013 203 148.930 
Setembro/2013 215 147.639 
Outubro/2013 217 163.800 
Novembro/2013 235 154. 919 
Dezembro/2013 261 141.006 

 

• Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico 

O Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico é um tipo de documento fiscal emitido pelo 
emitente de CT-e ou de NF-e no transporte de carga que correspondente a mais de um documento fiscal. 
Sua obrigatoriedade somente se iniciará em 1º de janeiro de 2014, mas desde julho/2013 o DF passou a 
autorizar esse documento conforme demonstrado a seguir:  
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Emissão de MDF-e no Distrito Federal 
Mês/Ano  Quantidade de Emissores  Quantidade de CT -e 

Julho/2013 2 82 
Agosto/2013 3 237 
Setembro/2013 5 312 
Outubro/2013 5 457 
Novembro/2013 8 502 
Dezembro/2013 14 1.893 

 
• Suspensão de contribuintes devido à omissão na entr ega de Livro Fiscal  

Com o objetivo de coibir a omissão na entrega do Livro Fiscal Eletrônico, a GEIND efetuou 
ação visando a suspensão da inscrição cadastral dos omissos. Foram notificados 6.571 contribuintes sendo 
que quase 4000 contribuintes regularizaram a situação antes da publicação do edital da suspensão. Vide 
resumo conforme demonstrado abaixo. 

Nº de contribuintes por situação na omissão de entr ega do LFE 
Situação atual dos contribuintes notificados  Quantidade de contribuinte  

Regularizou antes de efetivada a suspensão 3.407 
Foi suspenso, mas regularizou a entrega do LFE e foi reativado 1.145 
Inscrição Baixada, cancelada ou Paralisada 75 
Suspenso e ainda não regularizou entrega de LFE 1.663 
Suspenso, regularizou LFE, mas não recolheu/parcelou totalmente a multa 242 
Outras situações 39 

Total  6.571 

 Ocorrências de situação cadastral 
Tipo da ação  Motivação  Qtd de inscrições  

Baixa de inscrição Inscrição cancelada há mais de 5 anos 4882 

Cancelamento de inscrição Prestação de informações cadastrais falsas 30 

Cancelamento de inscrição Permanecer suspensa por prazo superior a 90 dias 12.963 

Cancelamento de inscrição Contribuinte extinto ou baixado na Receita Federal do 
Brasil 

77 

Pedido de baixa de inscrição com cancelamento de 
débitos de Simples Candango Feirante/Ambulante 

Feirante/Ambulante se inscreveu como 
Microempreendedor Individual e teve a inscrição 
baixada automaticamente 

107 

Reativação de inscrição Suspensa Contribuinte regularizou entrega de LFE e teve sua 
inscrição reativada de forma automática 

2695 

Suspensão de inscrição Omissão na entrega do Livro Fiscal Eletrônico 2631 

Suspensão de inscrição Não solicitação de AIDF 3163 

Suspensão de inscrição Documentos Fiscais vencidos 5596 

Suspensão de inscrição Cessação de atividade no endereço para o qual a 
inscrição foi concedida 

4822 

Suspensão de inscrição Não atender 2 notificações consecutivas 
 

25 

Suspensão de inscrição Não Providência De Alterações Cadastrais 13 

 
1.1.7   Programa Nota Legal  
 

Podem ser destacadas as seguintes medidas de aperfeiçoamento do Programa Nota Legal no 
exercício de 2013: 

• Disponibilização de funcionalidades no site do Programa Nota Legal e no SIGEST/CCR 
para possibilitar a utilização de créditos por meio do depósito bancário para não contribuintes de IPTU/IPVA. 

• Análise de 250.032 documentos fiscais objetos de reclamações protocolizadas por 
consumidores para análise pela SEF/DF. 

• Criação do Auto de Infração coletivo, que agrupa num único instrumento todas as multas 
por descumprimento de obrigação acessória referente à reclamação do consumidor analisada como 
procedente pelo Fisco, reduzindo o custo processual. 

• Geração de 12.084 Autos de Infração, com um total de 196.000 multas por descumprimento 
de obrigação acessória de omissão do documento fiscal no Livro Fiscal Eletrônico. 

• Disponibilização no SITAF de 56.020 origens de débitos provenientes de multas, 
discriminando em relação a cada Auto de infração a parte passível de pagamento com a redução prevista 
no programa Recupera-DF (fatos geradores ocorridos até dezembro/2011) e a parte sem esse benefício. 
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• Acerto de baixa no SITAF e no SIGEST/CCR das origens pagas com a redução do 
Recupera-DF e sem esse benefício, cancelando o remanescente não pago. 

• Declaração eletrônica de revelia e posterior inscrição em dívida ativa de 32.759 Autos de 
Infração pendentes de pagamento, inclusive com pagamentos parciais pelo Recupera-DF, impugnados ou 
não. 

• Disponibilização de versão web do SIGEST/CCR com funcionalidades utilizadas pelas 
Agências de Atendimento da Receita, melhorando a qualidade e agilidade no acesso, além de incorporar 
recursos não disponíveis na versão Delphi. 

Atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nota  Legal 
Atividade  Quantidade  

Recepção de protocolos de reclamação do consumidor 120.325 

Análise de reclamações 250.032 

Autos de Infração gerados 38.726 

Processos analisados (consumidores e impugnação de AI) 2.950 

E-mail’s respondidos 5.380 

Documentos fiscais digitalizados 280.000 

Reuniões semanais para dirimir dúvidas sobre o LFE voltado para o NL 260 contabilistas 

 

1.1.8  Tramitação de processos  
 

Cerca de 14.339 processos encontravam-se com a carga na CORAT em 31/12/2013, sendo 
que 6.300 estão na GCRED, 219 na GEIND, 718 na GEPES e 7.102 na GEDIR. O Quadro 34 apresenta um 
resumo da movimentação de processos na CORAT até Dezembro/2013. 

 CORAT - Movimentação de processos – 2013 
Unidade Administrativa da CORAT  Processos GCRED  QUANTIDADE 

GCRED 

Saldo inicial  4.448 
 

Entrada de processos  17.206 
 

Saída de processos 15.254 
 

Estoque final  6.300 

GEIND 

Saldo inicial  237 
Entrada de processos  1.129 
Saída de processos 1.147 
Estoque final  219 

GEPES 

Saldo inicial  1.061 
Entrada de processos 1.928 
Saída de processos 2.050 
Estoque final  718 

GEDIR 

Saldo inicial  7.856 
Entrada de processos  15.343 
Saída de processos 16.097 
Estoque final  7.102 

Total de Processos na Corat 

Saldo inicial  13.602 
Entrada de processos  35.606 
Saída de processos 34.548 
Estoque final 14.339 

 Fonte: SICOP 

 
1.1.8.1 Ações/Projetos para 2014  
 

Em relação às perspectivas da CORAT para o exercício de 2014, destaca-se a subdivisão da 
Coordenação em duas, a atual CORAT, que passou a ser denominada Coordenação de Cadastro e 
Lançamento Tributário – CCALT - e a nova coordenação, denominada de Coordenação de Cobrança 
Tributária - CBRAT. 

Com essa divisão poder-se-á concentrar melhor os esforços, direcionando as atividades da 
área interna, tais como a coordenação e manutenção dos cadastros dos contribuintes e execução dos 
lançamentos dos tributos, para a CCALT, enquanto as atividades voltadas para a área externa, relacionadas 
mais à cobrança e recuperação dos créditos tributários, a cargo da CBRAT. 
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Com a implantação destas mudanças na estrutura organizacional, pretende-se obter maior  
eficácia na execução dos trabalhos no  âmbito da arrecadação tributária. 

Adicionalmente, ações próprias da Coordenação, para continuidade e atualização dos 
processos, serão desenvolvidas ao longo do ano, tais como: 

− Inscrever débitos de multas do Programa Nota Legal em dívida ativa diretamente por meio 
de rotina do SIGEST/CCR, sem a utilização da rotina adaptada do Rito Especial; 

− Avançar o desenvolvimento de funcionalidades da versão web do SIGEST/CCR, de modo 
a unificar a utilização do sistema a partir de uma única fonte de acesso; 

− Implementar sistemática simplificada de desmembramento de imóveis para construtoras;  
− Implementar sistema aperfeiçoado de cobrança administrativa de débitos, viabilizando a 

realização de programas de recuperação de crédito e outras ações de cobrança;  
− Implementar base de lançamentos de tributos indiretos e outros créditos, para integração 

aos sistemas de cobrança;  
− Aperfeiçoar a cobrança do imposto declarado no Livro Fiscal Eletrônico, conforme a nova 

legislação e segundo diretrizes estratégicas da SEF, em especial em sintonia com sistema de Malha-DF; 
− Implementar buscas de informações e relatórios a partir das bases de dados de 

informações fiscais, cadastrais e de notas fiscais eletrônicas, utilizando ferramenta de BI QlikView;     
− Aperfeiçoar a sistemática de críticas à recepção dos Documentos de Arrecadação 

(DAR’s); 
− Aperfeiçoar a gestão dos parcelamentos mediante a racionalização, padronização e 

desenvolvimento de ferramentas de automação dos processos de gestão e cobrança. 

 
Medidas de Combate à Evasão e à Sonegação Fiscal pa ra 2014 
 

− Ampliação das atividades de monitoramento, com a utilização das informações disponíveis 
para acompanhamento do comportamento tributário e identificação de eventuais inconsistências para 
comunicação célere aos contribuintes utilizando o sistema da Malha Fiscal Distrital – MALHA-DF. Objetiva o 
cumprimento voluntário das obrigações tributárias por meio da presença ostensiva do fisco. 

− Realização de auditorias em empresas que não regularizem espontaneamente as 
inconsistências identificadas na MALHA-DF; 

− Realização de Auditorias em outras empresas em que haja indícios relevantes de 
descumprimento de obrigação principal por meio de projetos específicos delimitados o período de 
abrangência e o problema a ser enfrentado; 

− Desenvolvimento de projetos especiais de fiscalização sobre contribuintes exclusivos do 
ISS; 

− Acompanhamento das empresas optantes pelo Simples Nacional utilizando a base de 
dados da Nota Fiscal Eletrônica; 

− Fiscalização de mercadorias em trânsito mais eficiente com a inauguração do Centro de 
Monitoramento Eletrônico de Mercadorias em Trânsito que utilizará o Posto Fiscal Eletrônico como 
ferramenta de acompanhamento e definição de ações a serem executadas; 

− Utilização efetiva das novas instalações do Posto Fiscal BEL – BR 040; 
− Implementação da obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFe – ISS; 
− Implementação da Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor – NFCe; 
− Efetivação da unidade de cobrança da Subsecretaria da Receita denominada 

Coordenação de Cobrança Tributária – CBRAT que deverá atuar especificamente na recuperação dos 
créditos tributários. 

− Desenvolver/Implantar o novo Sistema de gerenciamento do Contencioso Administrativo 
Fiscal (SGEJUC), tornando o SGEJUC um sistema institucional, implantado e mantido pela SEF; 

− Integrar o novo SGEJUC com módulos do SIGEST, Agênci@Net, Internet e demais 
“processos” da SUREC, em especial com o DAF/SIGEST visando propiciar histórico das 
autuações/decisões de primeira instância; 

− Realizar reuniões com os setores responsáveis pelo lançamento para apresentação dos 
problemas detectados pela GEJUC, bem como, para melhor aplicação do novo Procedimento Administrativo 
Fiscal (PAF); 

− Controle e cobrança do atendimento das decisões/determinações expedidas pela GEJUC 
com objetivo de aumentar a celeridade nos trâmites processuais do contencioso administrativo. 
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− Priorizar análise e julgamento de contenciosos atendendo aos seguintes critérios: 
antiguidade do lançamento, valores mais elevados, agrupamento por natureza de autuação ou sujeitos 
passivos comuns; 

− Aumentar a celeridade no julgamento dos processos do contencioso administrativo com a 
implantação do novo SGEJUC; 

− Priorizar os julgamentos de contenciosos administrativos de interesse da sociedade, por 
seu caráter educativo e alcance social, como exemplo, o Nota Legal; 

− Dar continuidade às ações efetuadas no exercício de 2013, que foram as seguintes: 
• Auditoria nas entidades sindicais dos trabalhadores, nas instituições de educação e 

de assistência social, sem fins lucrativos, para manutenção ou não da imunidade constitucional; 
• Realização de vistorias preliminares em imóveis imunes e isentos para verificação 

da manutenção dos requisitos para fruição do benefício; 
• Realização de vistorias conclusivas em imóveis imunes e isentos indicados com 

indícios de irregularidade em vistorias preliminares efetuadas por servidores da DITRI, para fins de 
manutenção ou cancelamento do benefício; 

• Implementação do BFI – Módulo IPVA, que propiciará melhores condições no 
controle dos benefícios concedidos e na análise dos novos pedidos; 

• Registro no SISLEG/Regimes especiais dos incentivos concedidos ao amparo do 
PRÓ-DF, possibilitando maior controle da fiscalização; 

• Revisão dos regimes especiais concedidos dos exercícios anteriores, possibilitando 
maior controle de fiscalização. 

− Consulta à Coordenação de Fiscalização sobre a segurança tributária na concessão de 
determinados Termos de Acordo; 

− Melhorar os critérios de análise na concessão de Regimes Especiais; 
− Atualizar o Cadastro Imobiliário do Distrito Federal – CIDF. Duas ações de atualização do 

CIDF serão implantadas em 2014: 
• A primeira, de vistorias fiscais para verificação de área construída; 
• A segunda, a inclusão de imóveis e atualização da área construída dos imóveis já 

cadastrados com base em informações do geoprocessamento. Este  sistema de geo  será 
determinante  em 2014 para que o lançamento do imposto em 2015, seja realizado em base de dados 
atualizadas e condizentes com a realidade urbanística das localidades do DF. 

− Cobrar IPVA dos arrendatários de veículos: proceder ao lançamento do IPVA em nome 
dos arrendatários de veículos e não em nome dos bancos financiadores, de forma a alcançar o contribuinte 
de fato e a melhorar a cobrança; 

− Criar mecanismo de cobrança do ITBI pelas empresas construtoras: a gerência de 
Tributos Diretos está implementando sistemática simplificada de desmembramento de imóveis e o 
respectivo lançamento e cobrança do ITBI pelas construtoras, o que deverá agilizar a cobrança do imposto; 

− Cobrar ITCD sobre doações: Em 2014, será implementado o sistema e realizada a 
cobrança do imposto relativo às doações efetivadas em 2012 e remanescentes de outros anos; 

− Lançar a TLP em nome dos inquilinos de imóveis imunes ou isentos: a gerência de 
Tributos Diretos irá propor mudança na legislação para alcançar os contribuintes da TLP que alugam 
imóveis de entidades sujeitas a imunidade ou isenção; 

− Lançar IPTU/TLP em nome dos concessionários da INFRAERO: a gerência de Tributos 
Diretos irá propor mudança na legislação para alcançar os contribuintes que ocupam os imóveis da 
INFRAERO, para fins comerciais, e atribuir a estes a obrigação de pagamento do IPTU/TLP; 

− Lançar IPTU/TLP de imóveis sem carta de habite-se: a gerência de Tributos Diretos irá 
propor mudança na legislação para alcançar os imóveis construídos, mas que, por motivos diversos e/ou 
protelatórios, não possuem carta de habite-se. Mediante vistorias fiscais, esses imóveis serão tributados 
normalmente; 

− Integrar o cadastro da SUREC com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa – SMPE. 
Em novembro de 2012, foi iniciado projeto de integração com o Ministério de Desenvolvimento Indústria e 
Comércio – MDIC, cujo objetivo é a redução do prazo de registro de empresas na junta Comercial do DF - 
JCDF, bem como a diminuição considerável de empresas registradas na JCDF sem inscrição no Cadastro 
Fiscal local. A SEF passará a fazer a geração on-line das inscrições baseando-se em arquivos 
encaminhados pela Secretaria Especial via WebService. O processo entrará em produção até Dezembro de 
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2014 e será responsável pela diminuição de cerca de 50% das concessões de inscrição feitas na Central de 
Atendimento Empresarial – CAEMI; 

− Intensificar a cobrança em Rito Especial: para 2014, o objetivo é cobrar praticamente de 
forma instantâneo (imediatamente após o vencimento das obrigações) e, caso não conste o recolhimento do 
tributo, o contribuinte será notificado pelo Rito Especial; 

− Implantar restrições à emissão de NF-e por irregularidade cadastral ou fiscal do emitente 
ou do destinatário de forma célere, atualmente são necessários de 30 a 60 dias para inabilitar o contribuinte 
para emissão e/ou recepção do documento fiscal. O contribuinte com pendência cadastral ou fiscal não 
conseguirá emitir NF-e nem figurar como destinatário de uma NF-e emitida por contribuintes de outros 
estados. Essa medida dificultará a comercialização de mercadorias por e para contribuintes com situação 
cadastral/fiscal irregular, diminuindo sensivelmente a sonegação; 

− Fortalecer as ações de combate a omissão na entrega de LFE: assim como em 
2013, serão desenvolvidas ações de combate à omissão da entrega de LFE ao longo de todo o exercício de 
2014. Tendo em vista a implantação da denegação interestadual de notas, é certo que a ação trará ainda 
melhores resultados, fazendo com que praticamente todos os contribuintes ativos do Distrito Federal 
passem a declarar regularmente o LFE; 

− Dar continuidade às ações de Depuração Cadastral: as ações de depuração cadastral se 
manterão, a fim de impedir o exercício de atividades por contribuintes em situação irregular. Tendo em vista 
a implantação da denegação interestadual de NF-e, a depuração cadastral, tal como a omissão de LFE, a 
depuração tende a trazer resultados mais efetivos, já que as medidas punitivas terão impacto muito maior 
perante o contribuinte; 

− Desenvolver ações de atualização da legislação e dos sistemas do Programa Nota Legal, 
bem como da cobrança e devolução: ações que serão executadas no âmbito do Programa Nota Legal: 

• promover atualização dos sistemas de acordo com as demandas; 
• recadastramento dos beneficiários e implantação de outros mecanismos, a fim de 

aumentar a segurança do cadastro de beneficiários do Programa; 
• orientação por meio de reuniões com os contribuintes e contabilistas responsáveis 

por um número elevado de reclamações pendentes no Programa Nota Legal. 
 
1.2. Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais 

Em virtude do encerramento do mandato dos Conselheiros, ocorrido no mês de julho de 2012, 
e após um longo processo seletivo, os novos Conselheiros só tomaram posse em maio de 2013, e os 
julgamentos reiniciados no mês de junho. Portanto, as estatísticas refletem a atividade do tribunal no 
período de junho a dezembro de 2013.  

Dados Estatísticos – 2010 a 2013 
Recursos Registrados  2010 2011 2012 2013 

Recurso Voluntário 158 129 194 66 
Reexame Necessário  24 38 28 
Recurso de Ofício 97 154 - - 
Recurso Extraordinário 248 32 38 2 
Reexame Necessário ao Pleno  14 16 - 
Recurso de Ofício ao Pleno 13 6  - 
Recurso Contra a Decisão do Presidente - - 4 2 
Embargos de Declaração - 101 78 2 
Pedido de Esclarecimento 286 99  - 
Pedido de Avocação - - 1 1 
Recurso Especial - 25 166 135 

Total  802 584 535 236 
 

 2010 2011 2012 2013 
Quantitativo de Processos para Julgamento  799 634 479 463 
Recursos Negado Seguimento   17 13 1 30 
Recursos Recebido s por Espécie  
 Recurso Voluntário 133 112 63 57 
 Recurso de Ofício 96 158 2 - 
 Reexame Necessário - 10 11 30 
 Recurso de Ofício ao Pleno 13 6 - - 
 Reexame Necessário ao Pleno   11 12 1 
 Recurso Extraordinário 214 44 19 7 
 Recurso contra a Decisão do Presidente - 1 2 - 
 Pedido de Esclarecimento 250 136 1 - 
 Embargos de Declaração - 79 60 4 
 Pedido de Avocação - 1 - - 
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 Recurso Especial - - 50 237 
Total  706 558 220 558 

 
 2010 2011 2012 2013 
 Recursos Pautados  862 811 348 233 
Recursos Julgados Por Espécie      
Recurso Voluntário 244 152 79 61 
 Recurso de Ofício 79 197 6 1 
Reexame Necessário - 5 26 13 
Recurso de Ofício ao Pleno 19 10 0 - 
Reexame Necessário ao Pleno - 3 13 1 
Recurso Extraordinário 273 140 15 10 
 Recurso Contra a Decisão do Presidente 2 1 3 - 
 Pedidos de Esclarecimento Apreciados 182 207 0 - 
 Embargos de Declaração - 17 133 18 
 Pedido de Avocação 0 1 1 - 
 Recurso Especial - - 32 96 

Total  799 733 308 200 

 
Decisões  2010 2011 2012 2013 

Negado Provimento 392 282 123 150 
Dado Provimento 111 32 29 30 
Feito Anulado 22 13 4 1 
Provimento Parcial 59 20 9 12 
Pedido De Desistência 1 0 0 0 
Não Conhecido O Recurso E Embargos 210 383 141 6 
Dec De Primeira Inst Anulada 2 3 0 0 
Decisão Cameral Anulada 2 0 1 0 
Recurso Prejudicado   1 1 

Total  799 733 308 200 

 
Acórdãos Publicados  2010 2011 2012 2013 

1ª Câmara 114 200 48 21 
2ª Câmara 115 205 47 20 
Pleno 419 503 172 109 

Total  648 908 273 150 

      
Sessões Realizadas  2010 2011 2012 2013 

1ª Câmara 75 79 30 19 
2ª Câmara 88 85 30 19 
Pleno (Ordinária) 33 28 27 41 
Pleno (Administrativa) 12 13 7 7 

Total  208 205 94 86 
1.3. Representação do Distrito Federal na Comissão Técnica Permanente do ICMS  

Representação do Distrito Federal na Comissão Técnica Permanente do ICMS - REFAZ é uma 
estrutura organizacional que visa, dentre outras atribuições: assistir e assessorar o Secretário de Estado de 
Fazenda nos assuntos de competência do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ; 
representar o Distrito Federal na COTEPE/ICMS; assessorar o Secretário de Fazenda nas questões 
tributárias nacionais junto ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo Federal.  

Principais atividades realizadas: 
• Assessoramento ao Secretário de Fazenda ou seu representante nas reuniões do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ – em quatro reuniões ordinárias e dezessete reuniões 
extraordinárias; 

• Assessoramento ao Secretário de Fazenda ou seu representante em quatro Assembléias da 
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF; 

• Participação em reuniões da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS – 
para apreciação e discussões de propostas de convênios, protocolos, ajustes e atos COTEPE em quatro 
reuniões ordinárias e vinte reuniões extraordinárias; 

• Participação nas reuniões da Câmara Técnica da ASBRAF; 
• Assessoramento ao Secretário de Fazenda para os Encontros dos Governadores do 

Centro-Oeste e dos Estados de Rondônia e de Tocantins; 
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• Em decorrência das reuniões ocorridas durante o ano de 2012, no âmbito do CONFAZ, 
foram celebrados e publicados os seguintes atos: 151 convênios ICMS; 223 protocolos ICMS; 27 ajustes 
SINIEF; 5 convênios ECF; 61 atos COTEPE; 24 atos COTEPE/PMPF; 04 atos COTEPE/MVA; 283 
despachos do Secretário Executivo; 18 atos declaratórios. 

 
2. Gestão Financeira 

2.1. Despesa pública 
Execução da Despesa Pública em 2012- Janeiro a Nove mbro 

 Em R$ 1,00 

Despesas Fiscais 
Despesas Autorizadas  Despesas Empenhadas  

Realização (%) B/A  
(A) (B) 

Despesas Correntes (I)         16.743.565.679                     15.511.453.878  92,64 
       Pessoal e Encargos Sociais (a)           9.976.734.712                       9.583.213.252  96,06 
       Juros e Encargos da Dívida (b)              215.797.814                          160.575.546  74,41 
       Outras Despesas Correntes (c)            6.551.033.153                       5.767.665.080  88,04 
Despesas d e Capital (II)           4.894.919.172                       2.622.462.068  53,58 
       Investimentos (d)           4.354.754.879                       2.180.806.165  50,08 
       Inversões Financeiras (e = e1 + e2)               322.739.231                          275.995.894  85,52 
           Concessão de Empréstimos (e1)             282.626.314                          235.995.894  83,50 
           Outras Inversões (e2)               40.112.917                            40.000.000  99,72 
      Amortização da Dívida (f)              217.425.062                          165.660.009  76,19 
Despesa Primária (III) = (I) + (II) - (b + e1 + f)         20.922.635.662                     17.571.684.497  83,98 

Reserva de Contingência  (Tesouro)                Jan.: 
166.570.077 Dez.:  0  

0 0 

Reserva de Contingência para o RPPS   Jan.: 230.847.724                       
Dez.: 230.047.724  0 0 

Fonte: SIAC/SIGGO. 1) Dados referentes ao período de janeiro a dezembro /2013;  
2) Valores extraídos por categoria de gasto, opções “Despesas autorizadas + bloqueio” ”Total empenhado”. 

 

Os dados do quadro acima demonstram que do total de R$ 20.922.635.662,00 das dotações 
programadas para despesas primárias, ou seja, das dotações autorizadas para o período supra, 
aproximadamente, 84% (R$ 17.571.684.497,00) foram realizadas até o mês de dezembro. Para tanto, 
considerou-se como despesa realizada o total da despesa empenhada. Ressaltando-se que para o alcance 
desse percentual foram excluídas as despesas com juros e encargos da dívida pública, concessão de 
empréstimos e amortização da dívida pública. Cabe frisar que do total de R$ 16.743.565.679,00 das 
despesas correntes realizadas no período em destaque, 62%, aproximadamente, dizem respeito à pessoal 
e encargos sociais e 37% a outras despesas correntes. 

Importante destacar, em particular, que a representatividade da despesa com pessoal e 
encargos sociais, quando comparada ao mesmo período de 2012, manteve-se constante em 62%, 
ocorrendo o mesmo cenário para as outras despesas correntes que representaram 37%, dos gastos 
correntes. 

No que tangem as despesas de capital, verifica-se que, do total autorizado de R$ 
4.894.919.172,00, cerca de 53% foram executados até o mês de dezembro com destaque para as 
despesas com investimentos que alcançaram 83% das despesas de capital realizadas, seguido das 
despesas com amortização da dívida pública que atingiram 6%. Sendo que, em relação ao mesmo período 
de 2012, houve crescimento de 6% do primeiro grupo, ao passo que o segundo grupo sofreu decréscimo de 
2%, ou seja, em 2013 investiu-se mais com obras do que com amortização da dívida. 

 
2.2. Fundo Constitucional do Distrito Federal  

 
O Fundo, de natureza contábil, foi instituído por meio da Lei Federal nº. 10.633/2002, em 

atendimento à Carta Política de 1988, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e 
manutenção da polícia civil, polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como 
assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação. 

 A execução orçamentária e financeira é realizada diretamente no Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI pelas Unidades Gestoras do Distrito Federal integrantes do FCDF. Por 
meio deste sistema, são acompanhadas e analisadas, mensalmente, pelo Gestor do FCDF e servidores da 
CFCDF/SUTES/SEF, as consistências das informações contábeis, sintéticas e analíticas, bem como a 
conformidade dos registros realizados pelos executores de cada unidade, de forma a obedecer ao 
calendário estabelecido pelo Governo Federal para o fechamento contábil. Ademais, de forma 
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concomitante, a execução supracitada é acompanhada com o foco principal de viabilizar o bom andamento 
dos programas de trabalho de todas as unidades custeadas com recursos do FCDF. 

 

2.2.1. Orçamento do Fundo Constitucional 

No exercício em análise, o valor do orçamento inicial foi de R$ 10.694.936.470,00 (dez bilhões, 
seiscentos e noventa e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta reais). 

Importante ressaltar que, em virtude dos remanejamentos necessários ao bom andamento da 
execução orçamentária das unidades gestoras participantes do FCDF, o valor atual das áreas difere da 
dotação inicial. O cenário orçamentário apresenta a situação descrita no quadro 42 abaixo: 

Orçamento do Fundo Constitucional 
(Em R$ 1,00) 

Área Valor Inicial  Valor Atual  % Atual  

Segurança 5.333.751.781 5.089.777.886 47,59 

Saúde 2.868.680.640 2.888.680.640 27,01 

Educação 2.492.504.049 2.716.477.944 25,40 

Total 10.694.936.470 10.694.936.470 100,00 

Fonte: SIAFI. Dados referentes ao período de janeiro a dezembro/2013.  
 

Por meio do Decreto S/N, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 15/10/2013, e da Lei 
nº 12.893, de 17/12/2013, houve autorização para remanejamento orçamentário, com abertura de crédito 
suplementar às ações descritas nos quadros abaixo, no montante de R$ 317.660.858,00 (trezentos e 
dezessete milhões, seiscentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) e no valor de R$ 
13.013.037,00 (treze milhões, treze mil e trinta e sete reais), respectivamente. Ambas as autorizações são 
destinadas a reforçar as seguintes dotações: 
1ª Alteração orçamentária - Fundo Constitucional do  DF – 2013 

Cancelamentos 

Ação GND Valor 

Manutenção da PMDF 
1                                                    57.000.000  
4                                                    15.000.000  
4                                                    89.412.083  

Assistência Médica da PMDF 
4                                                    20.340.092  
4                                                    13.013.037  
3                                                    14.597.774  

Auxílio-Alimentação da PMDF 3                                                    10.000.000  
Aux. -Pré-Escola da PMDF 3                                                           800.000  
Manutenção do CBMDF 4                                                    27.333.409  
Assistência Médica do CBMDF 3                                                       1.500.000  

Auxílio-Alimentação do CBMDF 
3                                                       1.200.000  
3                                                       3.000.000  

 Manutenção da PCDF 
1                                                    61.000.000  
4                                                    16.477.500  

 Total  do Cancelamento                                                  330.673.895  
   

Suplementações  

Ação GND Valor 

Pessoal Inativo e Pens. da PMDF 1                                                    57.000.000  
Manutenção da PMDF 3                                                    15.000.000  

Manutenção do CBMDF 
1                                                    11.000.000  
1                                                       1.500.000  
3                                                       1.200.000  

Pessoal Inativo e Pens. do CBMDF 1                                                    17.000.000  
Pessoal Inativo e Pens. da PCDF 1                                                    23.000.000  
Auxílio-Alimentação da PCDF 3                                                       3.000.000  

Assistência Financeira a Serv. Publ. de Saúde 1 
                                                   10.000.000  
                                                   10.000.000  

Assistência Financeira aS erv. Publ. de Educação 
1                                                    13.013.037  
1                                                 168.960.858  

Total da Suplementação                                                  330.673.895  
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Total Cancelado  
Polícia Militar do DF                                                 220.162.986  
Corpo de Bombeiros do DF                                                    33.033.409  
Polícia Civil do DF                                                    77.477.500  
Total                                                   330.673.895  

Total Suplementado 
Polícia Militar do DF                                                    72.000.000  
Corpo de Bombeiros do DF                                                    30.700.000  
Polícia Civil do DF                                                    26.000.000  
Educação                                                 181.973.895  
Saúde                                                    20.000.000  
Total                                                   330.673.895  

Saldo 
Polícia Militar do DF                                               (148.162.986) 
Corpo de Bombeiros do DF                                                     (2.333.409) 
Polícia Civil do DF                                                  (51.477.500) 
Educação                                                 181.973.895  
Saúde                                                    20.000.000  

 
Houve, ainda, por meio do Decreto S/N, publicado no DOU do dia 13/12/2013, remanejamento 

de dotação orçamentária no valor de R$ 66.500.000,00 (sessenta e seis milhões e quinhentos mil reais), 
conforme quadros abaixo:  

 
2ª Alteração orçamentária - Fundo Constitucional do  DF – 2013 

Cancelamentos 

Ação Tipo de Alt. 
Orçamentária GND Valor 

Manutenção da PMDF 
110 4 7.300.000 
101 1 10.000.000 

Auxílio-Alimentação da PMDF 107 3 5.650.000 
Aux. -Pré-Escola da PMDF 107 3 1.350.000 
Assistência Médica do CBMDF 107 3 5.000.000 
Auxílio-Alimentação do CBMDF 107 3 500.000 
Aux. -Pré-Escola do CBMDF 107 3 250.000 
 Manutenção do CBMDF 101 1 1.450.000 

 Total  do Cancelamento  31.500.000 

Suplementações 

Ação Tipo De Alt. 
Orçamentária GND Valor 

Manutenção da PMDF 110 3 7.300.000 
Pessoal Inativo e Pens. do PMDF 101 1 10.000.000 
 Manutenção do CBMDF 107 3 5.750.000 
Pessoal Inativo ePens. do CBMDF 101 1 1.450.000 
Assistência Financeira A Serv. Publ. de Educação 107 1 7.000.000 

Total da Suplementação  31.500.000 
 
3ª Alteração orçamentária - Fundo Constitucional do  DF – 2013 

Cancelamentos 

Ação Tipo de Alt. Orçamentária GND Valor 

 Manutenção Do Pmdf 120 4                                       35.000.000  
 Total  do Cancelam ento                                        35.000.000  

Suplementações 

Ação Tipo de Alt. Orçamentária GND Valor 

Assistência Financeira a Serv. Publ. de Educação 120 1                                       35.000.000  
Total da Suplementação                                        35.000.000  

 

2.2.2. Prestação de Contas Anual do Fundo Constituc ional 

Refere-se ao acompanhamento, orientação, análise e consolidação da prestação de contas 
anual do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, tendo sido entregue o relatório de gestão 
referente ao ano de 2012, por meio do site do Tribunal de Contas da União, em 28/03/2013. 
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 A consolidação da prestação de contas anual do FCDF consta do processo nº 
040.000.635/2013, o qual foi encaminhado ao Secretário Federal de Controle Interno, por meio do Ofício nº 
197/2013-GAB/SEF-FCDF, de 26/03/13. 

Durante o exercício, foram prestadas informações do FCDF aos Órgãos Controladores 
(Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas da União, Assessoria Especial de Controle Interno do 
Ministério da Fazenda e Tribunal de Contas do Distrito Federal), bem como foram realizadas interlocuções 
entre estes e as Unidades Gestoras do referido fundo, usando-se, para tanto, reuniões e correspondências 
oficiais. 

 
2.2.3. Acompanhamento e Controle do Fundo Constituc ional 

O acompanhamento e o controle da execução da despesa pública em relação à programação 
orçamentária e financeira anual foram feitos sempre projetando-se a despesa com foco na  análise do 
comportamento dos gastos mensais com pessoal, custeio e investimento. 

Em atendimento às demandas das Unidades Gestoras do FCDF, foram enviados mensagens 
via correio eletrônico, SIAFI e expedientes com a finalidade de prestar orientação e controlar os 
procedimentos.  

Tendo em vista determinação do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 
1.746/2013-TCU-PLENÁRIO, no qual o Governo do Distrito Federal ficou obrigado a restituir ao FCDF os 
valores pagos à titulo de gratificação aos policiais militares e aos bombeiros militares com recursos 
transferidos pela União no período entre novembro/1999 a maio/2002, que em valores corrigidos até 
13/12/2012 monta em R$ 39.203.423,26 (trinta e nove milhões, duzentos e três mil, quatrocentos e vinte e 
três reais e vinte e seis centavos), foram realizadas reuniões com técnicos da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento do Distrito Federal visando o pagamento do referido débito em 36 (trinta e seis) 
parcelas, cuja primeira parcela ocorreu em agosto/2013, tendo ficado a encargo da CFCDF acompanhar os 
referidos pagamentos. 

Durante o exercício de 2013 foram realizadas reuniões com procuradores da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal - PGDF, objetivando avaliar a possibilidade de suspender os efeitos do processo nº 
019.033/2010-9 – TCU, e do processo nº 032.061/2008/1 os quais se referem à eventual devolução dos 
valores envolvidos na utilização dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF para 
custeio de despesa com a Carreira de Atividades Complementares de Segurança Pública e da Carreira de 
Apoio às Atividades Policiais do Distrito Federal, que totaliza R$ 43.387.336,00 (quarenta e três milhões, 
trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais); e, ainda, do processo nº 019.033/2010-9, no 
qual se examina a validade do repasse de recursos do FCDF para custeio de despesas de pessoal da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP/DF e da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – 
FUNAP, cujo valor é de R$ 282 milhões. Sendo que por meio do Ofício nº 1464/2013, de 10/12/2013, a 
PGDF comunicou à SUTES/SEF sobre importante vitória do Governo do Distrito Federal junto ao TCU, que 
proferiu nos autos do processo nº 19.033/2010-9, o Acórdão nº 3379/2013 – TCU – Plenário, o qual dá 
quitação do valor em referência e julga regular com ressalvas as contas de responsabilidade do Distrito 
Federal. 

Em atendimento às recomendações da Controladoria-Geral da União – CGU, constante no 
Relatório de Prestação de Contas – Exercício de 2012 – FCDF, ficou a encargo o monitoramento da 
implementação de medidas para divulgação na internet, da remuneração dos servidores da Polícia Civil do 
Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.  

 
2.2.4. Proposta Orçamentária do Fundo Constituciona l 

A partir de junho de 2013, foi dado início à elaboração da proposta orçamentária do FCDF, 
tendo sido enviados os Ofícios nºs 21 a 25/2013 – SUTES/SEF-FCDF, datados de 06/06/13, às Unidades 
Gestoras para apresentarem suas demandas. Após análise e levantamento de dados e projeções, bem 
como realização de reuniões em conjunto com as referidas unidades, a proposta orçamentária foi 
consolidada e inserida no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP com os seguintes 
montantes: 

• Pessoal e Encargos Sociais – R$ 10.382.748.957,00 (dez bilhões, trezentos e oitenta e 
dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais); 

• Outras Despesas Correntes – R$ 934.145.576,00 (novecentos e trinta e quatro milhões, 
cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais); 

• Investimentos – R$ 347.917.748,00 (trezentos e quarenta e sete milhões, novecentos e 
dezessete mil, setecentos e quarenta e oito reais). 
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 A soma dos valores apresentados perfaz o orçamento total destinado ao FCDF para o 
exercício de 2014, qual seja: R$ 11.664.812.281,00 (onze bilhões, seiscentos e sessenta e quatro milhões, 
oitocentos e doze mil, duzentos e oitenta e um reais). 

 
2.2.5. Conformidade Contábil do Fundo Constituciona l 

Acompanhamento e análise contábil no SIAFI, utilizando as transações CONCONFREG, 
CONORC, BALANSINT e Balancete, bem como dos “módulos auditores” CONCONTIR e CONINCONS, 
após proceder ao respectivo registro da conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial das Unidades Gestoras do FCDF.  

Tal acompanhamento é realizado mensalmente, permitindo sanar eventuais inconsistências 
contábeis referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal – FCDF.  

 
2.3. Dívida Pública e Ajuste Fiscal  
 

No exercício de 2013, atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, 
relacionados à situação fiscal do Distrito Federal envolvendo a apuração do resultado primário e dos limites 
de endividamento do Distrito Federal, segundo metodologias definidas pela legislação em vigor e adotadas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, como também, no acompanhamento do Programa de Reestruturação 
e Ajuste Fiscal – PAF/DF. 

No desempenho de suas competências prestou, ainda, por força legal, informações sobre a 
evolução da dívida pública fundada, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Câmara Legislativa do DF e ao 
Tribunal de Contas do DF.  

Além disso, atuou na elaboração das projeções e cálculos dos juros e amortizações da dívida 
pública fundada, do Pasep, que subsidiaram a elaboração do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, a proposta orçamentária e o demonstrativo da situação do endividamento, exigido pela Lei 
Orgânica do Distrito Federal, art. 149, § 7º, inciso III. 

Para subsidiar a captação de operações de crédito e convênios, acompanha sistematicamente 
o Serviço Auxiliar para Transferências Voluntárias – CAUC.  

Com a necessidade de garantir o cumprimento dos ditames da Lei Complementar 101/2000, 
elaborou quadros mensais, bimestrais e quadrimestrais sobre evolução da dívida pública e serviço da dívida 
da Administração Direta, além de consolidar os quadros da Indireta, para publicação do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e fornecer demonstrativos contendo a posição da Dívida Pública Fundada para 
a execução do Relatório de Gestão Fiscal. 
 
2.4. Evolução da Dívida Pública Fundada 
 
2.4.1 Projeção do Serviço da Dívida 

O pagamento do Serviço da Dívida Fundada Interna e Externa em 2013 alcançou R$ 295 
milhões. A projeção para a liquidação total da dívida se estende até 2036. Observamos uma trajetória de 
crescimento até o ano de 2017, em função de liberações dos empréstimos externos e internos. Dentre os 
empréstimos externos, somente o Programa de Transporte Urbano do DF, contratado junto ao BID, 
encontra-se em fase de liberação. Já os contratos de empréstimos internos em fase de liberação são:  

 

Junto ao BNDES: 

• Complementação de Fonte de Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais 
Rodoviários; e 

• Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - PROINVESTE 
 
Junto à CAIXA: 

• Implantação do Sistema de Abastecimento de Àguas de Águas Lindas e Adjacências;  
• Implantação de Sistema de Abastecimento de Esgotamento de Águas de Águas Lindas e 

Adjacências; 
• Pró-Moradia para Infraestrutura e Saneamento do DF,  
• Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Mestre D’armas;  
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• Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Arapoanga;  
• Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Sol Nascente/Ceilândia;  
• Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul;  
• Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul - Complementação;  
• Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste;  
• Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios – PNAFM;  
• Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul - Pró-Transporte;  
• Programa de Financiamento de Contrapartida do PAC – CPAC; e 
• Ampliação da DF – 047 para o acesso ao aeroporto.   
Assim, a partir de 2018, será retomada a trajetória de decréscimo, conforme as projeções 

demonstradas no quadro a seguir:  

                                                          R$Mil 
Atual  Amortização  Encargos  Total  Atual  Amortização  Encargos  Total  
2013 142.597 152.673 295.270 2025 266.009 115.190 381.200 
2014 174.440 203.167 377.607 2026 268.223 98.223 366.446 
2015 225.782 249.292 475.074 2027 271.136 80.947 352.083 
2016 243.179 257.266 500.445 2028 261.960 63.686 325.645 
2017 264.751 252.451 517.202 2029 217.417 47.788 265.205 
2018 271.116 235.573 506.690 2030 135.954 36.973 172.927 
2019 277.451 217.952 495.403 2031 127.687 29.025 156.712 
2020 280.818 199.906 480.724 2032 124.941 21.384 146.325 
2021 284.058 181.687 465.745 2033 89.352 14.049 103.401 
2022 266.168 164.390 430.558 2034 61.977 8.143 70.120 
2023 265.471 148.221 413.691 2035 40.595 4.766 45.362 
2024 268.860 131.666 400.527 2036 43.099 1.720 44.819 

 Fonte: CODAF/SUTES.Em valores correntes – atualiza do em 31/12/2013 . 

 
2.4.2. Estoque da Dívida Interna por Credor 

O estoque da Dívida Fundada na figura do credor Sistema do Tesouro Nacional - STN vem 
sofrendo acréscimo em relação ao exercício anterior, devido à elevação do IGP-DI no decorrer do ano. A 
dívida com o BNDES reduziu em decorrência do encerramento de dois contratos. Já à dívida da CAIXA 
sofreu um acréscimo em função dos desembolsos de operações contratadas. A dívida junto ao BB / FINEP 
foi liquidada em junho do corrente ano. Quando ao total da dívida interna, a União na figura do STN é 
credora de 57,77 %, o BNDES de 12,10% e a CAIXA de 30,13%.                                          

R$ Milhões 
CREDOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

STN 1.084,1 1.041,4 1.127,1 1.147,8 1.192,0 1.211,8 
BNDES 109,7 170,0 250,7 302,8 278,0 254,0 
BB / FINEP 0,8 0,4 0,2 0,1 0 0 
CAIXA 222,1 285,9 289,6 302,0 465,1 631,9 

Total  1.273,3 1.497,7 1.667,6 1.752,7 1.935,1 2.097,7 

Fonte: CODAF/SUTES.Em valores correntes – atualizad o em 31/12/2013.  
 

 2.4.3. Estoque da Dívida Externa por Credor 

A Dívida Fundada Externa refere-se a sete contratos, sendo quatro contraídos junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, dois junto ao Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD e um com a Corporação Andina de Fomento - CAF. Assim, o crescimento da 
dívida teve um acréscimo em virtude das liberações ocorridas no período. 

                                                                                   R$ Milhões        
Credor  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BID 341,4 315,1 430,7 490,12 521,0 552,5 
BIRD 50,1 57,4 58,7 101,05 123,2 132,7 
CAF 0,0 0,0 0,0 1,87 2,1 2,4 
Total  391,5 372,5 489,4 593,04 646,3 687,6 

Fonte: CODAF/SUTES.Em valores correntes – atualizado em 31/12/2013. 
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2.5. Evolução do Serviço da Dívida 

2.5.1. Serviço da Dívida Interna 

Em 2013, as despesas com serviço da Dívida Interna do Distrito Federal (administração direta) 
foram de R$ 85,4 milhões com amortização e R$ 140,5 milhões com juros e encargos, perfazendo um total 
de R$ 225,9 milhões.  

                                                           R$ Milhões  
Pagamento do Serviço Da Dívida Interna  

Credor 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A E A E A E A E A E A E 
STN 25,0 65,2 27,4 64,5 30,3 66,5 32,0 64,2 39,3 71,9 44,4 73,8 
BNDES 29,2 14,4 29,3 12,3 30,4 18,1 30,0 23,8 42,5 23,6 24,0 18,3 
CAIXA 6,6 14,8 10,6 25,0 12,2 29,2 12,5 26,2 15,5 29,8 17,0 48,4 
BB 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,01 0,1 0,01 0,1 0,00 0,00 0,00 

Total  61,0 94,4 67,4 101,9 73,1 113,8 74,6 114,2 97,4 125,3 85,4 140,5 
Fonte: CODAF/SUTES.Em valores correntes – atualizado em 31/12/2013.  

 

2.5.2. Serviço da Dívida Externa  

As despesas com o serviço da Dívida Externa do Distrito Federal foram assim distribuídas: R$ 
56,6 milhões com amortização e R$ 12,0 milhões com juros e encargos, perfazendo um total de R$ 68,6 
milhões. 

  Quadro 54                                                          R$ Milhões 
Pagamento do Serviço da Dívida Externa  

Ano  Amortização  Encargos  Total  
2007 24,5 16,0 40,5 
2008 25,9 17,7 43,6 
2009 26,0 18,2 44,2 
2010 27,2 15,6 42,8 
2011 22,7 9,9 32,6 
2012 38,0 11,5 49,5 
2013  57,1 12,2 69,3 

Fonte: CODAF/SUTES.Em valores correntes – atualizado em 31/12/2013.  
 

2.6. Operações de Créditos – Liberações  

Em 2013 foram liberados R$ 190,4 milhões em operações de crédito. Na dívida interna, foram 
liberados recursos nos seguintes contratos: 

CAIXA – Programas Pró-Moradia – Obras de infra-estrutura e saneamento DF no valor de 
R$1.547.886,88, urbanização de assentamentos precários – Mestre D’Armas no valor de R$ 479.883,82, 
Sol Nascente no valor de R$ 404.252,62, Arapoanga - Planaltina – DF no valor de R$ 743.682,01, 
Programa Saneamento para Todos - Implantação de Sistema Produtor de Água do Corumbá Sul no valor de 
R$ 531.050,18  - Implantação de Sistema Produtor de Água do Corumbá Sul (Complementação) no valor de 
R$ 828.614,83 – Implantação do Sistema de Abastecimento de água de Águas Lindas e Adjacências no 
valor R$ 9.192,20 e Programa Pró-Transporte – Ampliação da DF-047 no valor de R$ 10.022.172,14 – 
Sistema de Transporte de Passageiros (Eixo Sul) no valor de R$ 166.656.866,86. 

Nos contratos da dívida externa as liberações ocorreram da seguinte forma: 
BID – R$ 4.874.000,00 pelo no Programa de Transporte Urbano do DF; 
BIRD – R$ 4.353.005,70 no programa de modernização da gestão pública. 
O quadro a seguir demonstra a evolução das liberações nos últimos 6 anos: 

             Quadro 55                                                                                     R$ Milhões 

Liberações Ocorridas 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dívida Interna 106,3 166,0 125,5 109,9 191,6 181,2 
Dívida Externa 43,6 108,6 166,5 43,3 21,7 9,2 

Obs: em valores correntes – atualizado em 31/12/2013. 
 

2.7. Novas operações de crédito 

Em 2013 foram contratadas duas operações de crédito internas, conforme segue: 
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• Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste - CAIXA, assinada em 
25/06/13, no valor de R$517.477.350,00; 

• Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - PROINVESTE 
– BNDES, assinada em 15/05/2013, no valor de R$ 311.152.640,60. 

Quando das negociações de novos pleitos de operações de crédito interna e externa no 
decorrer de 2013, o anexo V da 11ª revisão do Programa de Ajuste Fiscal do Distrito Federal teve como 
base as previsões de novas operações de crédito a seguir discriminadas: 

 
2.7.1. Operações de crédito externas 

 
• Brasília Sustentável II - BID, valor do financiamento: R$203,7 milhões, para o período de 

2014 a 2017;  
• Programa Rural - BID, valor do financiamento: R$225,3 milhões, para o período de 2014 a 

2017;  
• PRODETUR - BID, valor do financiamento: R$5,3 milhões, para o período de 2014; 
• PROCRED - BRB - BID, valor do financiamento: R$100 milhões, para o período de 2014 a 

2016; 
• Procidades, Infra Estrutura SB - BID, valor do financiamento: R$94,0 milhões, para o 

período de 2014 a 2016;  
• PRODEFAZ/PROFISCO SEF - BID, valor do financiamento: R$60,0 milhões, para o período 

de 2014 a 2016 
 

2.7.2. Operações de crédito internas 

 
• Aquisição Material Rodante - VLT - BNDES, valor do financiamento: R$108 milhões, para o 

período de 2014 a 2016; 
• Obras Eixo Norte - BNDES, valor do financiamento: R$559,5 milhões, para o período de 

2014 a 2017; 
• Revitalização Estádio - BNDES, valor do financiamento: R$117,0 milhões, para o período de 

2014 a 2015; 
• Implantação do VLT - Trecho II - BB, valor do financiamento: R$70,0 milhões, para o 

período de 2014 a 2015; 
• Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Sudoeste - BB, valor do financiamento: 

R$190,0 milhões, para o período de 2014 a 2016; 
• Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas Vicente Pires - CAIXA, valor do 

financiamento: R$398,0 milhões, para o período de 2014 a 2016; 
• Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas Arniqueiras 1ª Etapa - CAIXA, valor do 

financiamento: R$48,0 milhões, para o período de 2014 a 2015; 
• Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas Buritis - CAIXA, valor do financiamento: 

R$19,3 milhões, para o período de 2014 a 2015; 
• Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas Porto Rico - CAIXA, valor do financiamento: 

R$35,0 milhões, para o período de 2014 a 2016. 
 

2.8. Capacidade de Endividamento 

Com relação à aprovação de novas operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização submetem-se aos ditames da Resolução 40 e 43 do 
Senado Federal de 2001. Os dados apurados da Capacidade de Endividamento são publicados anualmente 
no Balanço Geral do Distrito Federal.  

 
2.9. Acompanhamento do Programa de Ajuste Fiscal 

No ano de 1999, o Governo do Distrito Federal refinanciou sua dívida fundada interna com a 
União, ao amparo da Lei 9.496/97, assinando o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Distrito 
Federal – PAF/DF, parte integrante do contrato de renegociação da dívida com previsão para o período de 
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30 anos. O PAF/DF é revisado anualmente com ações corretivas de ajuste fiscal ao longo do referido 
contrato. 

O Programa prevê em sua revisão anual a definição de metas que envolvem o controle efetivo 
da execução da despesa e realização da receita pública, o cumprimento de compromissos e ações 
previstas, a elaboração de relatório anual com prazo de entrega para até 30 de maio de cada exercício e 
ainda, o recebimento da equipe de técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, com objetivo de verificar o 
cumprimento das metas estabelecidas pelo PAF/DF para o exercício em análise e formulação de metas 
para o triênio seguinte.  

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN avalia, anualmente, a execução do programa de 
ajuste referente ao exercício anterior. Dessa forma, foi realizada a avaliação preliminar do cumprimento das 
metas e compromissos estabelecidos para o exercício de 2012, informando a adimplência do Distrito 
Federal acerca do cumprimento das metas e compromissos previstos no PAF/DF, conforme abaixo: 

• Meta n.º 1: manter relação ajustada Dívida Financeira/Receita Líquida Real a 1; O DF  
cumpriu a meta com a relação de 0,23 da RLR;  

• Meta n.º 2: apresentar resultado primário deficitário em R$ 457 milhões; O DF apresentou 
resultado primário deficitário de R$ 433 milhões, expurgadas receitas e despesas previdenciárias; 

• Meta n.º 3: limitar a despesa com pessoal a 60% da Receita Corrente Líquida; O DF 
cumpriu a meta com a relação de despesa com pessoal/RCL igual a 52,28%, excluídas as despesas 
previdenciárias;  

• Meta n.º 4: alcançar receita de arrecadação própria no valor de R$ 9.426 milhões; O DF 
arrecadou receitas no montante de R$ 9.496 milhões, excluídas as receitas previdenciárias; 

• Meta n.º 5: meta estabelecida na forma de compromissos, com destaque para limitar a 
relação de 43,22% para as Outras Despesas Correntes em relação à RLR; O DF apresentou o índice de 
44,40% com Outras Despesas Correntes em relação à RLR, expurgadas receitas e despesas 
previdenciárias;  

• Meta n.º 6: limitar os gastos de investimentos e demais despesas de capital a 14,02% da 
Receita Líquida Real anual – RLR;  O DF apresentou um índice de 15,76% para as despesas de 
investimentos em relação à RLR; 

A última revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF/DF, pelo Governo do 
Distrito Federal foi realizada em 20 de dezembro de 2012, para o período de 2012-2014.  

Verifica-se na tabela abaixo os resultados apresentados pelo Distrito Federal em cumprimento 
às metas estabelecidas no PAF-DF para o período de 2008 a 2012, bem como as acordadas para os 
exercícios de 2013 e 2014: 

Evolução das Metas Acordadas no PAF-DF 
Evolução das Metas Acordadas no PAF -DF R$ mil 

       Metas   Realizado  Assinado  
              Ano  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meta 1                     
Dívida Financeira/RLR 

0,22 0,22 0,25 0,24 0,23 ≤ 1 ≤ 1 

Meta 2                                                                                            
Resultado Primário 

145 -576 130 54 -433 -1.038 -1.454 

Meta 3                                                                                        
Despesa Pessoal/RCL 

51,90% 48,77% 48,99% 53,06% 52,28% 53,28% 53,29% 

Meta 4                                                                                            
Receita Própria 

7.511 7.014 7.819 8.649 9.496 10.857 11.534 

Meta 5 - Compromissos  
(Outras Despesas Correntes/RLR = 44,40% em 2012, 42,29% em 2013 e 42,63% em 2014) 

Meta 6                                                                                            
Investimentos/RLR 

10,17% 13,03% 17,65% 10,35% 15,76% 18,85% 20,88% 

Fonte: CODAF/SUTES.Em valores correntes – atualizado em 31/12/2012.* A meta n.º 5 é estabelecida na forma de compromissos.   

Com relação aos resultados do exercício de 2013, esses só poderão ser aferidos e analisados 
pela STN a partir do segundo semestre de 2014, dado que a mesma virá em Missão à Secretaria de Estado 
de Fazenda do Distrito Federal para avaliar a execução das metas acordadas no Programa.  

 
2.10. Cadastros Informativos 

A Gerência de Controle dos Passivos Contingentes subordinada à Coordenação da Dívida 
Pública e Ajuste Fiscal realiza o monitoramento periódico do CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias. 
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O CAUC foi criado pela Instrução Normativa (IN) nº 1, de 04 de maio de 2001, sucedida pela 
Instrução Normativa nº 2, de 02 de fevereiro de 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a 
qual disciplina a coleta e o fornecimento de informações acerca de requisitos fiscais dos Estados, do Distrito 
Federal e de Municípios, para a realização de transferências voluntárias. 

O CAUC consiste num subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI), disponibilizado em rede a todas as unidades do Governo Federal e, 
na internet, no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional.  

O objetivo do CAUC é simplificar a verificação, pelos entes federativos beneficiários de 
transferência voluntária de recursos da União, das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e legislação aplicável.  

O CAUC consolida num só lugar, a verificação das documentações comprobatórias exigidas no 
momento da formalização de um convênio, bem como para contratar operações de créditos. 

O acompanhamento é diário e visa identificar a inclusão de órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Governo do Distrito Federal como inadimplentes junto à União ou entidades federais. Para tanto, 
é realizada consulta e orientação objetivando a retirada do inadimplente do referido banco de dados. Tarefa 
de caráter inadiável, em se considerando as diversas implicações para o governo local, inclusive quanto ao 
impedimento de órgãos e entidades do GDF de receberem transferências de recursos da União e contratar 
operações de crédito. 

A GECOP/CODAF encaminhou à CAIXA, documentos e publicações de relatórios visando à 
alimentação do CAUC. Esse registro é provido de informações e prazos e destina-se especificamente à 
aprovação de operações de crédito, convênios e liberação de transferências de recursos para o GDF, a 
qualquer título, de órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Esse trabalho é 
realizado por meio de consulta diária ao referido cadastro através do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI.  

O Governo do Distrito Federal editou o Decreto Nº 30.586, de 16 de julho de 2009, publicado 
no DODF Nº 137 de 17/07/2009, que dentre outras disposições, autoriza a Secretaria de Estado de 
Fazenda do DF a bloquear o acesso ao Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, das 
unidades administrativas do GDF que possuam qualquer pendência fiscal, previdenciária ou administrativa 
junto ao Governo Federal. 

Este instrumento é um aliado importantíssimo às boas práticas de governanças distritais, pois 
permite que a GECOP/CODAF alerte as unidades orçamentárias quando elas se encontram com problemas 
perante os órgãos públicos federais.  

 
2.11. Certidão Negativa – CND junto a RFB e a PGFN 

A CND é um documento emitido pela Receita Federal do Brasil que comprova a inexistência de 
débitos, com validade de 180 dias. 

Regularmente são feitas consultas ao site da Receita Federal do Brasil, com a finalidade de 
acompanhar os relatórios do Fisco Previdenciário, pois caso algum órgão do Complexo Administrativo do 
Governo do Distrito Federal, apresente alguma pendência, têm-se que regularizar imediatamente, para não 
ocasionar atrasos quando da renovação da citada Certidão. A atual certidão conjunta negativa de débitos 
relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União relativa ao Governo do Distrito Federal tem prazo de 
validade até o dia 21 de junho de 2014.  

 
2.12. Contribuição ao Programa e Formação do Patrimônio d o Servidor Público - PASEP 

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar n° 8, de 03/12/70, com a finalidade de constituir 
um fundo para prover o servidor público de um abono anual e saque dos depósitos em seu nome, por 
motivo de casamento, aquisição de casa própria, aposentadoria ou morte. 

Posteriormente, por força do art. 239 da Constituição Federal, o PASEP passou a financiar, 
também, programas de desenvolvimento econômico, através do BNDES e o programa de seguro - 
desemprego. 

A Lei nº 9.715, de, 25/11/98 estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público interno, 
passariam a contribuir para o PIS/PASEP com base no valor mensal das suas receitas correntes 
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências feitas a 
outras entidades públicas. 
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 Contribuições da Administração Direta e Fundos 
R$ MILHÕES 

Ano  2008 2009 2010 2011 2012  2013 (*) 

Valores pagos 91,7 87,0 90,7 105,54 111,40 124,98 

(*) Com apuração de dezembro/2013 em valor estimado. 
 

2.13. Haveres e Fundo de Desenvolvimento do Distrit o Federal  

A administração dos recursos do Tesouro Distrital, no âmbito técnico estabelecido pelos limites 
da política fiscal em vigência, requer a elaboração, implantação e operacionalização de instrumentos de 
acompanhamento e análise da evolução dos ativos mobiliários e da relação custo-benefício dos projetos 
apoiado pelo Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE. 

Do exercício dessas atividades resultará a elaboração periódica de indicadores específicos de 
solvência fiscal correlacionados com a evolução agregada de recursos do tesouro e, portanto, sob o 
aspecto da gestão financeira reforçando a consolidação dos instrumentos de auxílio à administração e 
proteção dos direitos creditórios do Distrito Federal, conforme o a seguir especificado. 

 
2.13.1. Haveres do Tesouro do Distrito Federal 

O acompanhamento do regular ingresso no tesouro distrital dos dividendos financeiros 
provenientes do resultado anual das empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal 
o qual, na condição de acionista único, majoritário ou minoritário, por meio da COAFE/SUTES/SEF incumbe 
o exame crítico das alterações da composição anual do capital social das sociedades de economia mista 
com vistas à avaliação da gestão administrativa de seus haveres mobiliários. 

O grau de participação dos recursos do tesouro na execução financeira anual das empresas 
públicas dependentes do orçamento fiscal do Distrito Federal tem seu exame crítico efetivado traduzido pela 
evolução individual e total dos índices de dependência operacional dos repasses financeiros efetivados pelo 
tesouro do Distrito Federal. 

 
2.14. Empresas Estatais Dependentes 

As empresas do Distrito Federal com execução financeira condicionada à efetivação de 
repasses do Tesouro Distrital, denominadas empresas dependentes, são as seguintes: 

• EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural;  
• NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil;  
• METRÔ - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal;  
• TCB - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília;  
• CODEPLAN - Companhia de Planejamento do Distrito Federal;  
• CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. 
No exercício de 2013 o total de recursos das empresas dependentes atingiu o valor de R$ 

1.900 milhões, com participação de recursos do Tesouro da ordem de R$ 1.435 milhões configurando, 
portanto, o índice de dependência total (Idt) de 75,54%, conforme o seguinte quadro demonstrativo: 

Receita Realizada por Origem dos Recursos e Índice de Dependência (Id%), Por Empresa – 2012 
Índices de Dependências das Empresas Estatais do Distrito Federal  

Receita Realizada Acumulada (R$)  
Índice de Dependência 

Total  Própria  Tesouro - DF 
1.900.820.216 465.021.701 1.435.798.516 75,54% 

Fonte: SIGGO 03/01/2014  

Avaliando os dados das empresas desde o ano de 2007, obtém-se uma evolução dos índices 
de dependência, com o índice caindo até 2012, porém, com uma ligeira alta em 2013. 

Este ano o índice global foi impactado por uma piora sensível nos dados da Novacap. Esta 
empresa apresentou uma redução em sua receita própria, ao passo em que necessitou de um aporte maior 
de recursos do Tesouro.  

Com esta mudança, o índice evoluiu significativamente e aumentou a média geral de 
dependência dessas empresas estatais. Além disso, o volume de recursos repassados pelo Distrito Federal 
não têm sido reduzido. Além do fato destes valores terem crescido em termos absolutos, eles flutuaram sem 
uma tendência clara em relação à Receita Corrente Líquida (até o 2º Quadrimestre de 2013) – 
apresentando um comprometimento que variou entre 8,54% e 9,31% da mesma no período de 2007 a 2013 
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Evolução dos gastos do Tesouro com as Empresas 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EMATER 52.938 54.859 56.440 65.721 79.064 82.830 78.201 

BRASILIATUR  10.855 25.706 56.697 32.924 ATIVIDADE 
ENCERRADA 

NOVACAP 234.674 257.449 279.827 310.935 387.715 511.422 929.718 
METRÔ 201.089 185.418 244.472 286.827 267.640 185.599 209.177 

TCB 10.583 13.506 10.539 10.826 11.002 12.033 79.720 
CODEPLAN 187.471 84.324 102.031 98.384 107.058 114.461 121.621 

CODHAB 
CRIADA EM 

2008 5.068 20.078 32.574 13.515 12.120 17.361 

Total  697.609 626.329 770.086 838.191 865.994 918.465 1.435.799 
RCL/DF** 8.165.043 9.626.476 10.254.999 11.485.148 12.859.744 13.758.411 15.415.019 

GASTOS/RCL 8,54% 6,51% 7,51% 7,30% 6,73% 6,68% 9,31% 
Fonte: SIGGO 

03/01/2014  * em valores correntes nos respectivos anos ** Até o 2º Quadrimestre de 2013  

Evolução dos índices de dependência (Id%), por exer cício financeiro 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EMATER 98,15% 95,53% 93,40% 98,28% 99,79% 96,91% 97,82% 
BRASILIATUR  94,37% 72,19% 87,06% 88,32% ATIVIDADE ENCERRADA 
NOVACAP 98,31% 98,96% 99,63% 99,54% 61,88% 42,80% 74,04% 
METRÔ 80,86% 76,07% 77,48% 77,29% 74,82% 63,70% 63,20% 
TCB 76,19% 79,69% 53,71% 56,45% 56,47% 56,41% 88,61% 
CODEPLAN 99,19% 92,18% 99,90% 99,99% 99,94% 100,00% 99,99% 

CODHAB 
CRIADA EM 

2008 85,12% 46,57% 32,33% 30,42% 44,20% 76,92% 
Total   92,31% 88,05% 86,84% 83,32% 70,15% 52,94% 75,54% 

Fonte: SIGGO 03/01/2014             

 

2.15. Gestão Financeira do Distrito Federal 

• Gerenciamento e controle do ingresso de recursos públicos, oriundos de diversas fontes, a 
exemplo dos repasses da União, convênios, arrecadações e contribuições; 

• Execução da programação financeira aprovada, acompanhando e analisando a realização 
das despesas de que trata o cronograma mensal de desembolso; 

• Conferências e acompanhamento das Ordens Bancárias junto ao Banco de Brasília, 
referentes às Folhas de Pagamento da Administração Direta do Poder Executivo, Autarquias, Fundações e 
Empresas Públicas; 

• Acompanhamento da movimentação dos limites orçamentários autorizados e liberação dos 
recursos financeiros necessários às Unidades integrantes do sistema de programação financeira; 

• Conciliação bancária das contas do Tesouro, Convênios e Fundos, conferindo e ajustando 
os movimentos diários dos extratos das mais de 188 contas do Banco do Brasil, 103 contas no Banco de 
Brasília e 66 contas na Caixa Economia Federal; 

• Conferência e encaminhamento aos bancos, dos pedidos de abertura de contas correntes; 
• Controle e execução das aplicações financeiras dos saldos das contas gerenciadas pelo 

Tesouro; 
• Recebimento de depósitos judiciais, cauções, fianças, seguro garantia, guia de tributos, 

taxas, reposição de valores ao GDF, ressarcimentos decorrentes de prejuízos causados ao Erário e 
restituições de cauções, fianças, depósitos em títulos ou em espécie; 

• Gerenciamento dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos ao GDF; 
• Fechamento diário, do Caixa do Tesouro, mediante conferência das movimentações 

bancárias nos extratos; 
• Controle de emissão de Previsão de Pagamento para melhor acompanhamento do fluxo de 

caixa; 
• Atendimento de solicitação às Unidades/Entidades, fornecendo-lhes cópias das conciliações 

bancárias, de extratos bancários, de declarações de saldos, e de detalhamento da conta contábil; 
• Acompanhamento financeiro dos fundos especiais do Distrito Federal. Foram apuradas as 

receitas de cada fundo que eram arrecadados pelo Tesouro para, logo após, serem repassadas 
mensalmente a cada um. Em alguns casos, o repasse foi feito através de Solicitação de Recursos – SR. 
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 Atividades de Pagamento e Controle Financeiro 

Setor  Ações Desenvolvidas  Quantidade  

Gerência de Pagamento 
Emissão de Ordens Bancárias - OBs a Fundos 15000 
Emissão de Ordens Bancárias - OBs - Conta Única 75000 

Gerência de Conciliação 
Bancária 

Boletins e fluxo de caixa diário 253 
Conciliação bancária das contas (Única, Movimento e Vinculadas) 8568 
Cadastro e abertura de contas 16 
Lançamentos de resgates e aplicações 2740 
Lançamentos de receitas 23720 
Estornos de OBs (rejeitadas/devolvidas) 1880 
Compensação de OBs 1370 
Lançamentos de valores a compensar (reversão a regularizar) 03 
Lançamentos de valores pendentes 32 

 Fonte: COGEF/SUTES 

Atividades de Tesouraria 
Documentos  Quantidade  

DAR - Documento de Arrecadação / DODF 136 
Alvará de Levantamento 413 
DDAR - Demonstrativo Diário de Arrecadação 230 
GR - Guia de Recolhimento 1.084 
DAR de Caução - Recebimento de todas as modalidades 1.187 
OB - Devolução de Caução em (espécie) Atualizada 361 
Devolução de Caução (Fiança Bancária, Seguro Garantia e Título da Dívida Pública) 689 
NL - Nota de Lançamento 2.237 
MC - Movimento de Caixa 230 
Cheques devolvidos por insuficiência de fundos ( outros ) 3 

Fonte: COGEF/SUTES 

Conciliação Bancária de Contas Correntes do Tesouro /DF, Convênios, Fundos e elaboração de 
relatórios mensais 

Bancos  Convênios  Fundos  Total  
BRB 132 28 160 
Banco do Brasil 285 53 338 
Caixa Econômica Federal 58 01 59 

TOTAL 475 82 557 
 Fonte: COGEF/SUTES 

Atividade de Controle de Compensação e Cancelamento  Diário de Ordens Bancárias Mediante 
Exame de Extratos Bancários Extraídos do SIGGO 

Mês/Ano  BRB BB CEF 

01/01 a 31/12/2012 
C/C Aplicação 

Financeira C/C Aplicação 
Financeira C/C Aplicação 

Financeira 
1.120 96 312 78 48 29 

 Fonte : COGEF/SUTES 
 

3. Gestão Estratégica 

Uma das ferramentas usadas para dar sustentabilidade ao procedimento operacional de uma 
instituição pública é a gestão estratégica, cuja responsabilidade cabe a alta administração, buscando o 
envolvimento integrado de todos para planejar, gerenciar, executar, acompanhar e corrigir os rumos, 
quando necessário. 

Nesse contexto, foi criada na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda do 
Distrito Federal a Unidade de Desenvolvimento Institucional – UDI/SEF, que tem, dentre outras 
competências, elaborar o planejamento estratégico da SEF; coordenar o alinhamento, a elaboração, a 
execução e o monitoramento de programas, projetos e ações estratégicas da Secretaria; identificar os 
processos de trabalho e propor melhorias àqueles considerados críticos ou prioritários; e identificar e 
desenvolver metodologias de gestão de projetos, processos, pessoas, conhecimento e qualidade.  

A UDI é composta por duas gerências: a Gerência de Execução e Monitoramento de 
Programas – GEMP, responsável principalmente por coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a 
execução de projetos inseridos em programas de financiamentos com recursos extraorçamentários, 
contratados pelo Distrito Federal e administrados pela SEF; e a Gerência de Gestão de Projetos – GEPRO, 
criada para orientar e promover ações de suporte ao gerenciamento de projetos, programas e ações 
estratégicas da SEF, desenvolvendo metodologias e melhores práticas na gestão e monitoramento de 
projetos. 
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3.1. Projeto de Desenvolvimento Fazendário do Distr ito Federal – PRODEFAZ                   

O Projeto de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal – PRODEFAZ, no âmbito do 
Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil – PROFISCO, foi autorizado por meio da Lei 
nº 4.483, de 7 de julho de 2010 e será executado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, 
na estrutura da Gerência de Gestão de Projetos – GEPRO/UDI.  

O objetivo geral do PRODEFAZ é melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do 
Distrito Federal, visando incrementar sua receita própria; aumentar a eficiência, a eficácia e o controle do 
gasto público; e prover melhores serviços ao cidadão.  

Em 2013, houve diversas ações entre elas: 
Reuniões de pré-negociação no período compreendido entre os dias 21, 22 e 23 de agosto de 

2013, na sede do BID e na SEAIN. Presentes os membros da Procuradoria Geral do Distrito Federal, da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), do Ministério da Fazenda (MF), da Unidade de 
Desenvolvimento Institucional (UDI/SEF), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e 
membros da Subsecretaria de Captação de Recursos (SEPLAN/DF), tendo sido confeccionada a MINUTA 
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO entre o Distrito Federal e o BID.  

Visita técnica de representantes do BID com diversos setores da SEF, demandantes de 
produtos constantes do PROFISCO/DF SEF  com o objetivo de solicitar a atualização das propostas de 
projetos 

Participação de membros da Fazenda/DF  nas reuniões da Comissão de Gestão Fazendária 
(COGEF) nos estados do Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Piauí e Belo Horizonte.  

 
3.2. Projeto Municipal do Distrito Federal no âmbit o do PNAFM 

O PNAFM é uma linha de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID com o 
objetivo de integrar os fiscos e modernizar a gestão administrativa, fiscal, financeira e patrimonial dos 
municípios brasileiros, tornando mais efetivo o sistema fiscal vigente, em cumprimento às normas 
constitucionais e legais brasileiras. 

O Contrato de Subempréstimo celebrado entre o Governo do Distrito Federal - GDF com a 
Caixa Econômica Federal – CAIXA, para utilização de recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, destinado à execução do Projeto do Distrito Federal inserido na 2ª Fase do 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, foi 
assinado em junho de 2011, no valor de R$ 32.647.148,00 ( trinta e dois milhões, seiscentos e quarenta e 
sete mil, cento e quarenta e oito reais ). 

Unidade de Execução Municipal do Distrito Federal –  UEM / DF 

A Unidade de Execução Municipal – UEM é uma equipe obrigatoriamente criada quando um 
município faz adesão ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 
Brasileiros – PNAFM, financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 

Compete a esta equipe coordenar e executar o Projeto Municipal do Distrito Federal no âmbito 
do PNAFM. 

A UEM/DF é composta pelos servidores da Gerência de Execução e Monitoramento de 
Programas – GEMP, da Unidade de Desenvolvimento Institucional – UDI, da Secretaria de Estado de 
Fazenda, de acordo com o Decreto nº 33.612, de 13 de abril de 2012, publicado no DODF nº 74, de 16 de 
abril de 2012. 

 
Estrutura do Projeto Municipal do DF 
 

A Carteira de Projetos do Projeto Municipal do DF, atualmente vigente e aprovada, é composta 
pelos seguintes projetos: 

 
Parque Tecnológico Modernizado: 

 
Este projeto compreende aquisição software de backup, unidades de fitas automatizadas, fitas 

de leitura, fitas de backup e servidores de arquitetura RISC para a Secretaria de Estado de Fazenda do 
Distrito Federal, bem como aquisição de softwares, equipamentos e elaboração de sistemas para a 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC. 
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Estágio atual:  Em 19 de dezembro de 2012, foi realizado o Pregão Eletrônico – PE nº 30/12 – 
DISUL/SUAG/SEF, contemplando aquisição software de backup, unidades de fitas automatizadas e fitas de 
leitura e de backup, no valor de R$ 1.734.432,00 ( hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais ), processo nº 040.000.641/2012, com empenhos emitidos, contratos 
assinados e pagamentos efetuados. 

Quanto à aquisição de servidores RISC, o valor estimado do projeto é de                     R$ 
7.390.666,72 ( sete milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois 
centavos ). O processo que trata do assunto é o de nº 040.002.154/2012. Pregão Eletrônico nº 17/2013 – 
DISUL/SUAG/SEF realizado no dia 7 de outubro de 2013. Empenhos emitidos, contratos assinados e 
pagamentos a serem efetuados. 

No que se refere aos projetos da STC, foram disponibilizados R$ 5.525.000,00 ( cinco milhões, 
quinhentos e vinte e cinco mil reais ) para as aquisições e contratações de serviços no âmbito do PNAFM 
Fase II. Até o momento, foram autuados os seguintes processos: 480.000.321/2013, 480.000.322/2013, 
480.000.330/2013, 480.000.331/2013, 480.000.335/2013, 480.000.426/2013 e 480.000.477/2013, cujo valor 
estimado de contratação é de R$ 3.045.000,00 ( três milhões e quarenta e cinco mil reais ). Foram 
empenhados e contratados, até dezembro/2013, aproximadamente, R$ 1.900.000,00 ( hum, milhão e 
novecentos mil reais ). 

 
Padronização e Modernização do Atendimento ao Contr ibuinte: 

 
O objetivo do projeto é modernizar o atendimento ao contribuinte em conformidade com modelo 

de atendimento previsto e previamente aprovado pela SEF, aliado à padronização de layout, com 
identificação da quantidade e localização das agências e demais pontos de atendimento. 

Estágio atual: Em 20 de dezembro de 2012, foi realizado o Pregão Eletrônico – PE nº 31/12 
para aquisição de um item específico desse projeto denominado Sistema de Segurança, processo nº 
040.005.270/2012, com empenhos emitidos e contrato assinado. Valor estimado para custeio com recursos 
do PNAFM em R$ 580.885,83 ( quinhentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três 
centavos ).  

Realizado também o Pregão Eletrônico – PE nº 23/12, resultando na Ata de Registro de Preços 
nº 01/2013 – DISUL/SUAG/SEF-DF, que permitiu contemplar outros itens do projeto como aquisição de 
mobiliário e outros equipamentos, processo nº 040.001.438/2012, no valor estimado de custeio com 
recursos do PNAFM Fase II de R$ 2.152.188,47 ( dois milhões, cento e cinqüenta e dois mil, cento e oitenta 
e oito reais e quarenta e sete centavos). Projeto iniciado com a reforma das agências Ceilândia e S.I.A.  

 
Quadro Permanente de Servidores da SEF Capacitado: 

 
O principal objetivo desse projeto é a capacitação de servidores em exercício na SEF. Os 

objetivos específicos são os seguintes: 
• contratar consultoria para elaborar plano de cursos de formação gerencial, instrumental, 

técnica e em gestão da informação; 
• promover e incentivar a participação de servidores em reuniões fóruns, congressos, 

seminários, visitas técnicas, reuniões e eventos de intercâmbio; 
• contratar consultoria para realizar mapeamento das competências organizacionais e 

funcionais; 
• executar plano de cursos. 
 
Estágio atual:  A SUAG elaborou o Plano de Capacitação e Educação Continuada – PCEC da 

SEF, propondo a contratação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDT da Fundação Universidade 
de Brasília – UNB para sua implantação, processo nº 040.004.251/2012. Devido a Procuradoria Geral do 
Distrito Federal – PGDF ter efetuado algumas recomendações e ressalvas quanto à contratação, o processo 
encontra-se na Subsecretaria de Administração Geral para ajustes recomendados. 

Para alcance de seus objetivos, no âmbito do PNAFM, a Carteira de Projetos do Projeto 
Municipal do DF está estruturada em componentes, subcomponentes e por tipo de recursos de acordo com 
os quadros abaixo: 
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Projeto  Componente  Subcomponente  Tipo De Recurso  

Parque Tecnológico 
Modernizado  Gestão Fiscal Integrada 

Aperfeiçoamento dos Serviços 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação 

Equipamentos e Sistemas de 
Tecnologia de Informação e 
Comunicação 

Padronização e 
Modernização do 
Atendimento ao Contribuinte  

Gestão Fiscal Integrada 

Aperfeiçoamento dos 
Mecanismos de Transparência 
e Comunicação com a 
Sociedade 

Mobiliário e Equipamentos de 
Apoio Operacional 

Quadro Permanente de 
Servidores da SEF 
Capacitado 

Gestão Fiscal Integrada Aperfeiçoamento da Gestão 
de Recursos Humanos Capacitação 

 

Tipo De Recurso % de Referência  
Limites BID Enquadramento do Projeto 

Capacitação 10 a 40 % 10,2 % 
Consultoria 0 a 40 % 7,2 % 
Serviços Técnicos que Não Configuram Consultoria 0 a 70 % 9,4 % 
Equipamentos e Sistemas de Tecnologia de Informação e 
Comunicação 0 a 30% 37,7 % 

Mobiliário e Equipamentos de Apoio Operacional 0 a 10% 10,9 % 

 
Orçamento Global do Projeto 

Os Investimentos Básicos do Projeto Municipal do DF são parcialmente financiados com 
recursos do BID, pois, cabe ao município participar do custeio com percentual de contrapartida fixado em 
10% (dez por cento) do valor total do Orçamento Global, não sendo este percentual vinculado a cada 
projeto individualmente. 

Porém, é necessário destacar que, Pari Passu à utilização dos recursos do PNAFM, deve ser 
efetuado o aporte da contrapartida financeira, antes, inclusive, da realização de cada pagamento previsto no 
plano de ação do projeto. 

Cumpre ressaltar ainda, que dentre os limites de referência por tipo de recurso, estabelecidos 
pelo BID, o único recurso que tem limite mínimo é a Capacitação, ou seja, do Projeto, 10% dos recursos 
devem ser obrigatoriamente gastos com contratação de cursos, seminários ou outras formas de 
treinamento, realização de visitas técnicas nacionais e internacionais. 

Os Investimentos Básicos do Projeto Municipal do DF estão orçados conforme o quadro 
abaixo: 

 
Projetos  Valor Previsto  

1. Parque Tecnológico Modernizado  14.650.098,72 
2. Atendimento ao Contribuinte Padronizado e Modernizado 6.728.547,48 
3. Quadro Permanente de Servidores da SEF Capacitado 3.353.309,96 
4. Recursos Não Alocados 7.915.191,62 

Total B ID 32.647.147,78 
Contrapartida G DF 3.264.714,78 

 
Programação Orçamentária  
 

A programação orçamentária por fonte de recursos do PNAFM Fase II está prevista conforme o 
quadro a seguir: 

 

Fonte 
Ano  

Total 
2012 2013 2014 

BID 90% 0,00 11.744.501,40 17.637.931,60 29.382.433,00  
Contrapartida  10% 0,00 1.304.944,60 1.959.770,18 3.264.714,78  
Total  100% 0,00 13.049.446,00 19.597.701,78 32.647.147,78  

   0,0 % 39,97 % 60,03 % 100,00% 

 
Pagamentos Efetuados 

 
Projetos  Valor Previsto  Valor Contratado  % Execução  

1. Parque Tecnológico Modernizado  14.650.098,72 10.866.428,55 61,50 
2. Atendimento ao Contribuinte Padronizado e Modernizado 6.728.547,48 2.299.948,57 34,18 
3. Quadro Permanente de Servidores da SEF Capacitado 3.353.309,96 0,00 0,00 
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4. Recursos Não Alocados 7.915.191,62 0,00 0,00 
Total  BID 32.647.147,78 13.166.377,12 40,32 

 
Prazo de Execução 

O contrato de subempréstimo expira em 29 de dezembro de 2014, o que significa que, até esta 
data, todos os fornecedores devem ter sido pagos. 

Cumpre ressaltar que o ano de 2014 será um ano eleitoral, e, portanto, está sujeito às 
restrições específicas impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ( LC nº 100/00 ) e pela 
legislação eleitoral. 

Existe a possibilidade de prorrogação do prazo de execução do contrato do PNAFM Fase II até 
30/10/2015, no entanto, oficialmente, a UEM/DF ainda aguarda instruções. 

 
4. Gestão Contábil  

Atividades desenvolvidas: 
 
• Coordenação das ações de manutenção, disciplinamento e ordenação das demandas 

corretivas, evolutivas e adaptativas do SIGGO, bem como do desenvolvimento de transações e alterações 
das suas partes lógicas com acompanhamento da sua evolução. 

 
• Junto a Subsecretaria da Receita – SUREC: 

 

– Acompanhamento dos registros de receita tributária via Boletim de Arrecadação; 

– Registro e acompanhamento das Dívidas Ativas; 

– Registro e acompanhamento dos parcelamentos de dívidas; 

– Registro de bens apreendidos. 
 

• Acompanhamento dos registros contábeis da Dívida Fundada Interna e Externa conforme 
demonstrativos encaminhados pela Subsecretaria do Tesouro/SEF; 

• Acompanhamento das conciliações bancárias do Governo do Distrito Federal; 
• Acompanhamento, inscrição e baixa dos processos de regularização contábil, relativo ao 

lançamento das contas de responsabilidade; 
• Informação sobre a adimplência de entidades que recebem recursos públicos; 
• Apuração do superávit financeiro das contas vinculadas das unidades da administração 

direta e indireta, e, posterior lançamento, no Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC; 
• Acompanhamento e orientação dos registros patrimoniais, financeiros e orçamentários 

executados pelas unidades gestoras do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal que 
efetuam sua contabilização no SIGGO/SIAC; 

• Contabilização das integralizações no SIGGO/SIAC, das participações minoritárias e 
majoritárias das empresas de cujo capital o Governo do Distrito Federal tem participação; 

• Acompanhamento mensal junto a CLC (Câmara de Liquidação e Custódia e BRB/DTVM 
S/A, agente financeiro) da posição acionária atualizada das participações societárias do GDF nas empresas 
de capital aberto e no seu exercício de direito (recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio e 
subscrição) e do acompanhamento das cotações acionárias pelas bolsas de valores; 

• Coordenação da Prestação de Contas do Governador e elaboração do Balanço Geral do 
Governo do Distrito Federal referentes ao exercício de 2012;          

• Consolidação do Sistema de Custos conforme determina a LRF LC nº 101, de 4 de maio de 
2000, § 3º do Art. 50“, permitindo a avaliação dos custos governamentais, concomitantemente com o 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

• Acompanhamento, classificação, reclassificação e especificação de Custos, através de 
relatórios gerados pelo sistema; 

• Mensuração dos custos dos projetos e atividades, bens e serviços gerados pelas Ações 
Governamentais;  

• Orientação aos gestores públicos na atualização da composição de insumos e custos das 
ações desenvolvidas nos programas de governo; 
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• Ações que consolida a integração dos Sistemas de Controle Interno (SIGGO, SIGMA, SAG 
E SIGRE); 

• Adequação e melhoria dos processos pertinentes à Gestão de Custos e Metas Físicas; 
• Conciliação das contas de custos, em nível gerencial; 
• Acompanhamento da gestão orçamentária e financeira por ações e produtos dos bens e 

serviços gerados das Unidades Orçamentárias; 
• Elaboração e publicação de relatórios e demonstrativos, em atendimento ao que estabelece 

a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à execução 
orçamentária e financeira da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, quais 
sejam: 

• Demonstrativos bimestrais 

– Balanço Orçamentário; 
– Demonstrativo Consolidado da Execução da Despesa Por Função e Subfunção; 

– Demonstrativo Consolidado da Receita Corrente Líquida; 

– Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias dos Servidores Públicos; 

– Demonstrativo do Resultado Primário; 

– Demonstrativo do Resultado Nominal; 

– Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar Por Poder e Órgão; 

– Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital; 

– Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; 

– Demonstrativo das Transferências de União; 

– Apuração do limite de aplicação em MDE, MDEF e FUNDEB; 

– Demonstrativo das Aplicações em Ações e Serviços de Saúde; 

– Demonstrativo Simplificado da Execução Orçamentária; 

– Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação, conforme Decreto nº 17.256 de 
28/03/96 e Art. 241 § 2º da LODF. 

 
• Demonstrativos quadrimestrais – Relatórios de Gestão Fiscal: 

– Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder Executivo; 

– Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 

– Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores; 

– Demonstrativo das Operações de Créditos; 

– Demonstrativo dos Limites. 
 

• Lançamento de dados junto ao SISTN – Sistema Informatizado de Coleta de Dados 
Contábeis, gerenciado pela Caixa Econômica Federal, conforme demonstrativos anteriormente 
discriminados, com exceção do Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação; 

• Controle cadastral dos servidores abrangidos pela Resolução n° 105/98 – TCDF; 
• Manutenção e Auxílio do Desenvolvimento de Sistema Informacional para cadastramento 

dos responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos ; 
• Treinamento e organização das Tomadas de Contas dos Ordenadores de Despesas da 

Administração Direta e Fundos Especiais; 
• Capacitação para os servidores que exercem atividades financeiras, orçamentárias, 

patrimoniais e contábeis das Unidades Gestoras para fins de implantação e execução da “Nova 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público”, na forma Portaria/STN nº 753/2012 e suas alterações;  

• Definição, normatização e coordenação de programas e ações voltados à racionalização e 
aperfeiçoamento da gestão patrimonial do Distrito Federal; 

• Orientação e acompanhamento da execução das atividades relativas à gestão patrimonial 
dos órgãos da administração direta do Distrito Federal; 

• Análise e adoção de procedimentos para alienação de bens patrimoniais do DF; 
• Coordenação e supervisão da execução das operações de acompanhamento da gestão 

patrimonial e de análise e registro do patrimônio mobiliário e imobiliário do Distrito Federal, e 
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• Coordenação e supervisão das alterações do Sistema de Gestão Governamental-SIGGo, 
para fins da convergência da contabilidade distrital a “Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público”, na 
forma Portaria/STN nº 753/2012 e suas alterações. 

Evolução anual de 2011 a 2013 
Atividades  2011 2012 2013 

Acompanhamento e Consolidação Contábil Geral para fins de 
elaboração do Balanço Patrimonial do GDF e Prestação de Contas do 
Governador. 

1 1 1 

Elaboração e fechamento do Balanço Contábil Geral do GDF. 1 1 1 
Elaboração e organização da Prestação de Contas Anual do 
Governador. 

1 1 1 

Elaboração e publicação de Demonstrativos bimestrais, de 
responsabilidade legal: 
Balanço Orçamentário; 
Demonstrativo Consolidado da Execução da Despesa Por Função e 
Subfunção; 
Demonstrativo Consolidado da Receita Corrente Líquida; 
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias; 
Demonstrativos dos Resultados Primários e Nominais; 
Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar Por Poder e Órgão; 
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de 
Capital; 
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos 
Recursos; 
Demonstrativo das Transferências de União; 
Apuração do limite de aplicação em MDE, MDEF e FUNDEB; 
Demonstrativo das Aplicações em Ações e Serviços de Saúde; 
Demonstrativo Simplificado da Execução Orçamentária; 
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação, conforme Art. 
241 § 2º da LODF. 

84 (total) 84 (total) 84 (total) 

 
Elaboração e publicação dos Demonstrativos quadrimestrais do 
“Relatório de Gestão Fiscal” , constante da LRF: 
Demonstrativo da Despesas com Pessoal do Poder Executivo; 
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 
Demonstrativo das Garantias e Contra-garantias de Valores; 
Demonstrativo das Operações de Créditos; 
Demonstrativos dos Limites. 

15(total) 15(total) 15(total) 

Elaboração e publicação de Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa. 1 1 1 
Elaboração e publicação do Demonstrativo de Inscrição de Resto a 
Pagar. 1 1 1 

Lançamentos de informações da gestão fiscal no Sistema Informatizado 
de Coleta da Dados Contábeis-SISTN, da Secretaria do Tesouro 
Nacional . 

Regularmente Regularmente Regularmente 

Análise da prestação de contas de Convênios com entidades 
recebedores de recursos públicos. 

443 24 08 

Análise da prestação de contas de Subvenções Sociais. 350 18 112 
Informação sobre a adimplência de entidades que recebem recursos 
públicos. 123 51 0 

Comunicação trimestral ao TCDF da conformidade cadastral do rol dos 
ordenadores de despesa e responsáveis por dinheiro, valores e bens 
públicos das Unidades Gestoras. 

4 5 4 

Acompanhamento dos lançamentos dos responsáveis por dinheiro, 
valores e bens públicos no ROLRESP/SIGGo. 

0 0 Diária 

Análise de concessão e prestação de contas de Suprimento de Fundos. 382 179 117 
Análise e registro de processos de Tomadas de Conta de Agente de 
Material das Unidades Gestoras 61 60 67 

Organização das Tomadas de Contas dos Ordenadores de Despesas 
da Administração Direta e Fundos Especiais. 

94 97 98 

Análise e registro de processos de Inventários Patrimoniais das 
Unidades Gestoras e TCDF. 62 66 68 

Cobrança de Prestação de Contas de Convênios e Subvenções Sociais. - 2418 121 
Avaliação e acompanhamento por meio do Sistema de Integrado de 
Gestão Governamental - SIGGO das transferências de convênio. - 149 128 

Cadastro de perfis no Sistema SICONV da União. - - 413 
Acompanhamento de convênios no SICONV da União. - - 89 
Avaliação e acompanhamento por meio do Sistema de Integrado de 
Gestão Governamental - SIGGO da arrecadação tributária do GDF, da 
dívida ativa, do parcelamento tributário e dos bens apreendidos. 

- 253 93 

Testes e Acompanhamento do desenvolvimento dos Demonstrativos do 
Sistema de Custos Governamentais. 

Regularmente Regularmente Regularmente 

Conciliar a Regra de Custos Para Conferência do Saldo da Conta de 
Custos. 14 14 14 
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Atividades  2011 2012 2013 
Conciliar     os   Demonstrativos de Custos      ( PSIAG795 e PSIAG820) 14 14 14 
Acompanhar a Execução Orçamentária do Fundo Constitucional do DF. 4 4 4 
Elaborar os Relatórios de Custos Governamentais para Composição do 
Balanço Geral do DF. 1 1 1 

Atualização e Revisão da Sistemática de Custos Governamentais 
Adotadas pela Coordenação de Custos Governamentais. 4 5 2 

Elaboração e Atualização de Cartilhas Informativas para o Portal da 
SEFAZ. - - 2 

Análises e Registros no Sistema de Integrado de Gestão Governamental 
- SIGGO dos Superávits Financeiros de Unidades Gestoras. 246 259 390 

Análises e Registros no Sistema de Integrado de Gestão Governamental 
- SIGGO do Excesso de Arrecadação das Unidades Gestoras. - 90 167 

Análises e Registros no Sistema de Integrado de Gestão Governamental 
- SIGGO cancelamento de Resto a Pagar Não Processado. - 267 1084 

Análises e Registros no Sistema de Integrado de Gestão Governamental 
- SIGGO da regularização de disponibilidade para repasse a Fundação 
Homocentro. 

- 5 8 

Análise e Conferência da Movimentação de Recursos do FUNDEFE. - - 12 
Acompanhamento Contábil de Convênios por Transferência. - - 236 
Análise, Conferência e registros da Conciliação Bancária. 36 565 1200 
Análise e Emissão de Pareceres Contábeis em Processos de Tomada 
de Conta de Ordenadores de Despesas. 99 103 104 

Análise e Registros de Processos de Tomada de Contas de Agente de 
Material das UGs.  

- - 13 

Elaboração de Manuais Técnicos, inclusive instruções sobre 
procedimentos do encerramento do exercício financeiro e contábil. 12 101 106 

Demandas de Atualização e Melhoria do Sistema Integrado Gestão 
Governamental - Módulo Sistema Integrado de Administração 
Financeira e Contábil. 

29 16 4 

Reprogramação de Cotas Financeiras por meio do Sistema Integrado 
Gestão Governamental. 

216 92 136 

Alterações Cadastrais de Contas Contábeis, códigos de receitas e de 
fontes.  22 151 144 

Orientações Contábeis as Unidades Gestoras. 2164 3590 5630 
Análises e correções de Irregularidades Contábeis por meio do Sistema 
Integrado Gestão Governamental. 160 1461 1823 

Análise dos Registros de Participações Acionárias do GDF. 10 11 12 
Análise das Integralizações de Capital e Incorporação de Ações das 
Empresas, cujo capital o GDF tem participação..  

8 8 12 

Acompanhamento da posição acionária e participações societárias do 
GDF nas empresas de capital aberto. 10 11 12 

Emissão de Manuais Simplificados com as principais alterações 
relativas a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NCASP. 

- - 6 

Realização de Seminário Sobre Execução Orçamentária e Financeira 
para NCASP. 1 1 2 

Elaboração de Exercícios Práticos para Fins de Treinamento para 
NCASP. 

- - 10 

Treinamento Teórico e Prático aplicado as UGs relativo à NCASP. - - 1 
Atualização de Normas e Procedimentos Contábeis. - 3 5 
Atualização da Portaria que Disciplina a Classificação Orçamentária das 
Despesas. 

- - 2 

Elaboração da Minuta do Decreto de Encerramento de Exercício. - - 1 
Participação de Encontros ( fora do DF ) na área Contábil, Financeira e 
Patrimonial 

- - 3 

Realização de Testes em Documentos de Entrada e Saída de Dados no 
SIC/SIGGo 

- - 345 

Realização de Reuniões para desenvolvimento de Ações voltadas para 
NCASP. 

 
- 

 
- 

 
30 

Cumprimento de diligências do Tribunal de Contas do DF.  
- 

 
 

Sempre que 
demandada 

Certificação da correção dos dados/informações disponibilizadas no 
Demonstrativo do SIAC/SIGGo para o Portal de Transparência. 

 
- 

 
- 

 
regularmente 

Atualização no Sistema Integrado Gestão Governamental do Cadastro e 
da Gestão de Usuários-Valor Estimado. 

 
12800 

 
1866 

 
2526 

Inativação de Cadastro de Usuários do SIAC-SIGGo. - - 227 
 
Orientação e acompanhamento da execução das atividades relativas à 
gestão patrimonial das unidades administrativas supervisionadas. 

 
65 Unidades 

Administrativa
s 

 
67 Unidades 

Administrativas 

 
71 Unidades 

Administrativas 

 
Alteração no Sistema Integrado Gestão Governamental de Equações 
Contábeis. 

 
 
- 

 
 

34 

100% das 
equações 

contábeis foram 
atualizados em 
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Atividades  2011 2012 2013 
função da 
PCASP 

Alteração no Sistema Integrado Gestão Governamental do Plano de 
Contas. 

 
 
 
- 

 
 

89 

100% das 
contas contábeis 

do plano de 
conta foram 

atualizados em 
função da 
PCASP 

Alteração no Sistema Integrado Gestão Governamental  da Tabela de 
Eventos. 

 
 
- 

 
 

38 

100% dos 
Eventos foram 
atualizados em 

função da 
PCASP 

Elaboração e encaminhamento de Documento de Oficialização de 
Demanda-DOD para alteração/correção/atualização de sistemas 
informacionais 

 
 
- 

 
 

65 

 
 

19 
Registro de Acompanhamento de Demanda (no sistema OASIS) de 
aperfeiçoamento do Sistema Integrado Gestão Governamental-SIGGo 

 
 
- 

 
 

91 

 
 

65 
Registro de Acompanhamento de Demanda (no sistema OASIS) de 
aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Patrimonial  

 
- 

 
9 

 
14 

Atualização e distribuição, às unidades, do Manual de Administração 
Patrimonial e do Manual de Composição dos Subitens de Despesa 
referentes à aquisição de equipamentos e material permanente; 
aquisição de imóveis; realização de obras e instalações. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
- 

Elaboração de minuta de decreto que disciplina a o controle patrimonial 
no âmbito da administração direta.  

 
1 

 
1 

 
1 

Elaboração das informações disponibilizadas no Portal de 
Transparência.  

 
Mensal 

 
Mensal 

 
Mensal 

Cumprimento de diligências do TCDF, com emissão de pareceres e 
ofícios sobre questões relacionadas à administração patrimonial; 
redistribuição de bens ociosos. 

 
Regularmente 

 
Regularmente 

 
Regularmente 

Demandas de desenvolvimento de novas rotinas e manutenção do 
SISGEPAT acompanhamento da operacionalização do sistema pelas 
UGs; registro de alteração de estruturas administrativas e dos Agentes 
Setoriais de Patrimônio, responsáveis pela guarda e uso dos bens 
móveis e pela administração dos bens imóveis. 

 
 

Regularmente 

 
 

Regularmente 
 

 
 

Regularmente 

Acompanhamento da despesa, análise da documentação e registro de 
bens móveis  de propriedade do GDF: 
- adquiridos com recursos orçamentários (tesouro/Fundo Constitucional 
do DF) e extra-orçamentários (restos a pagar, doação, reposição, 
apreensão, produção, nascimento e captura) incorporados: 
                          Quantidade 
                          Valor ( R$) 
 
-transferidos  entre unidades administrativas (Qtde) 
-alienados/baixados (Qtde)  
 

 
 
 
 
 
 

106.335 
202.711.173,8

9 
 

155.538 
182.980 

 
 
 
 
 
 

96.122 
232.002.390,73 

 
112.322 
62.422 

 
 
 
 
 
 

324.304 
293.258.486,78 

 
203.629 
68.653 

Acompanhamento da despesa, análise da documentação e registro de 
bens imóveis  de propriedade do Distrito Federal: 
- adquiridos com recursos orçamentários (tesouro/Fundo Constitucional 
do DF) e extraorçamentários  (restos a pagar e doação)/incorporados : 
                          Quantidade 
                          Valor ( R$) 
 
-Transferidos  entre unidades administrativas (Qtde) 
-alienados/baixados (Qtde)  

 
 
 
 
 

187 
175.959.753,5

3 
 

21 
160 

 
 
 
 
 

234 
137.139.145,54 

 
7 

70 

 
 
 
 
 

285 
242.048.376,02 

 
26 

369 

Acompanhamento da despesa, análise da documentação e registro de: 
- obras em andamento/imóveis a regularizar (Valor –R$) 
 
- obras e urbanização/obras rodoviárias/obras em imóveis de terceiros ( 
Valor –R$) 

 
275.017.809,3

5 
 
 
    
5.905.869,22  

 

 
93.916.047,66 

 
 

 191.881.907,60 

 
226.680.342,29 

 
 

374.187.037,41 

Análise e emissão de balancetes mensais e do Demonstrativo 
Patrimonial do Exercício/Cadastro de bens incorporados: 
- bens móveis e semoventes (Qtde) 
 

 
 

1.595.697 
 

 
 

1.656.396 
 

 
 

2.124.635 
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Atividades  2011 2012 2013 
- bens imóveis (Qtde).  2.626 2.836 3041 
Emissão de instruções e realização de reuniões visando a realização 
dos Inventários Patrimoniais Anuais de Bens Móveis e de Bens Imóveis.  

 
 

Anual  

 
 

Anual 

 
 

Anual 
Análise dos Inventários Patrimoniais Anuais, emissão de relatórios (bens 
móveis/imóveis) e acompanhamento da regularização das pendências.  

 
60 Unidades 

Administrativa
s 

 
65 Unidades 

Administrativas 

 
67 Unidades 

Administrativas 

Elaboração e Encaminhamento as Unidades Supervisionadas de 
Instruções Sobre Procedimentos Serem Adotados Visando o 
Encerramento do Exercício. 

 
 

Anual  

 
 

Anual 

 
 

Anual 
Análise dos processos de transferência de bens móveis e imóveis de 
órgãos em processos de extinção. 
 

 
- 

 
118 

 
119 

 
 
5. Apoio Administrativo e Operacional 

5.1. Planejamento, Orçamento e Finanças 

O orçamento para o exercício de 2013 foi contemplado por meio da Lei Orçamentária Anual 
nº 5.011/2012 -  LOA/20134·. 

A evolução histórica por Categoria de Gasto e dos Restos a Pagar, no período de 2010 a 2013 
ocorreu da seguinte maneira:  

Categoria de Gastos 
Ano  Categoria d e Gasto  Despesa Autorizada  Empenhado  Liquidado  

2010 

1- Pessoal 394.411.201 393.855.916 393.855.916 
3-Custeio 70.349.334 68.419.808 60.865.004 
4-Investimentos 20.433.891 4.150.017 3.629.795 

Total  485.194.426 466.425.741 458.350.715 

2011 

1- Pessoal 463.552.674 462.982.285 462.967.692 
3-Custeio 73.950.861 61.154.431 58.050.030 
4-Investimentos 8.743.958 1.603.345 1.603.345 

Total  546.247.493 525.740.061 522.621.067 

2012 

1- Pessoal 500.983.666 483.174.455 487.040.726 
3-Custeio 64.371.763 58.405.106 48.145.276 
4-Investimentos 24.096.872 2.913.872 1.914.300 

Total  589.452.301 544.493.433 537.100.302 

2013 

1- Pessoal 609.984.322 457.272.845 457.250.758 
3-Custeio 86.397.991 69.132.015 60.162.641 
4-Investimentos 23.922.395 9.416.566 2.840.333 

Total  720.304.708 535.821.427 520.253.731 
Fonte  Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO e Sistema de Acompanhamento Governamental– SAG. Em 26/11/2013 

 
As cotas financeiras relativas à categoria de Custeio foram liberadas na forma da legislação 

vigente.  
Quanto às despesas de pessoal foram liberadas as cotas financeiras, conforme a emissão de 

folhas de pagamento autorizadas. 
As despesas relativas a investimentos foram liberadas de acordo com o disposto na lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO. 
Os valores liberados pela Subsecretaria do Tesouro – SUTES, por fonte e categoria de gasto, 

para o ano de 2013, foram: 

Valores Liberados 
Fonte  Grupo 1  Grupo 3  Grupo 4  

Pessoal  Custeio  Investimento  
100 346.645.048 56.355.472 141.418 
101 98.342.420 2.087.949   
135   6.411.667 5.757.094 
136       
172       
321   59.969 100.000 
335   1.713.844 3.516.509 

Total  444.987.468 66.628.901 9.515.021 
Fonte  Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO 

                                                 
4 DODF Nº 263 – Suplemento, de 28 de dezembro de 2012. 
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As despesas de pessoal foram liberadas de acordo com a emissão de folhas de pagamento 

autorizadas. 

Restos a Pagar 
Modalidade  Inscrição  Pagamento  Cancelamento  

2010 

Processados 8.376.214 8.376.214 0 
Não Processados 2.849.231 2.019.298 829.933 

Total  11.225.445 10.395.512 829.933 
  Processados 984.563 242.462 742.100 

2011 Não Processados 8.075.026 5.820.593 2.254.432 
  Total  9.059.589 6.063.055 2.996.532 

2012 

Processados 211.322 106.279 105.042 
Não Processados 3.118.993 1.834.355 1.284.638 

Total  3.330.315 1.940.634 1.389.680 

2013 

Processados 73.004,51 65.876,64 7.127,87 
Não Processados 7.409.762,12 4.467.339,27 2.942.422,85 

Total  7.482.766,63 4.533.215,91 2.949.550,72 
Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO 

Cabe destacar que, desde o exercício de 2003, a SEF é responsável pelos repasses de 
recursos financeiros à justiça, por meio de convênio, cuja finalidade é o pagamento dos precatórios do GDF. 

Em 2008, procedeu-se à execução dos Convênios GDF X TJDFT, firmados em 28/09/06, e em 
29/12/06, o Convênio nº 206/2007, firmado entre o GDF x TRT 10ª Região, sendo que este substituiu o 
Convênio 115/2004, para pagamento de RPV e RPI. 

Em 2010, por força do § 1º, artigo 1º do Decreto nº 31.398/10, a SEF passou a repassar ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDF 1/12 (um doze avos) do valor correspondente a 1,5 % (um e 
meio por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL, cuja finalidade é o pagamento de precatórios do GDF. 

Salienta-se que, em 10/07/12, firmou-se o Termo de Convênio nº 02/2012 junto ao TJDFT, cujo 
objeto é o repasse de recursos financeiros para pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV 
emitidas pelo referido Tribunal em face do Distrito Federal, de acordo com a sua cláusula Primeira 
(Processo 360.000.479/2012). 

O TJDFT presta conta, trimestralmente, à SEF, referente à aplicação dos recursos repassados, 
que por sua vez contabiliza os juros e a correção monetária dos referidos valores. 

Além da contabilização dos valores da correção e dos juros, também, registra contabilmente os 
valores principais, dos quais não estão sendo efetuadas as devidas baixas, pelo fato da normatização deste 
procedimento estar em fase de estudo entre a Subsecretaria de Contabilidade – SUCON e a Procuradoria 
Geral do Distrito Federal – PGDF, a qual ainda não foi concluída. 

 Demonstra-se, a seguir, a evolução histórica relativa aos repasses dos valores principais 
quanto ao pagamento de precatórios até novembro/2013. 

Repasses/ RPV e Precatórios 
Ano  TJDFT 

(RPI) (1) 
TRT 10ª 
(RPV) 

CONV. TRT 
10ª(RPV) 

CONV. TRT 10ª Nº 
2006 (RPV) 

CONV. 
TJDF (RPV) 

TJDFT Dec. 
31.398/10 

TJDFT Termo de 
Convênio 
002/2012 (RPV) (Precatório)  

2003 47.234 720.028 3.000.000         
2004 1.413.790 438.478 17.863.636         
2005 335.720 5.515 7.772.727         
2006 284.457 844 6.000.000   500.000     
2007 15.779 - - 18.000.000 6.000.000     
2008 - - - 18.000.000 6.000.000     
2009 - - - 18.000.000 6.000.000     
2010 - - - 6.974.807 7.260.981 133.682.806   
2011 - - - - 4.500.000 178.751.011   
2012         - 200.802.587 6.000.000 
2013 - - - - - 192.864.801 9.000.000 
Total  2.096.981 1.164.867 34.636.363 60.974.807 30.260.981 706.101.205 15.000.000 

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO  
Nota : (1) RPI – Requisição de pequenas indenizações, que passou a denominar-se de Requisição de Pequeno Valor – RPV 

 

No que tange ao pagamento de restituição de tributos é demandado pelas Agências de 
Atendimento da Receita para aqueles contribuintes que deles reclamam, são liquidados por empenho ou 
por anulação de receita dependendo do ano que se dá a restituição. O detalhamento abaixo demonstra sua 
evolução no período de 2006 a 2012, conforme demonstrativo a seguir: 
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 Evolução dos Valores Restituídos 
Exercício  Valor Restituído  

2006 1.584.072,00 
2007 2.371.229,00 
2008 4.141.153,00 
2009 3.111.973,00 
2010 4.107.190,00 
2011 5.240.030,20 
2012 7.376.278,06 
2013 1.882.106,70 
Total  29.814.031,96 

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO  

 

Execução Orçamentária e Financeira 

As ações desenvolvidas pela SUAG, no ano de 2013, orientadas por suas competências e 
objetivos regimentais, associadas ao cumprimento das metas relacionadas às atividades finalísticas, 
concorreram para o alcance dos seguintes resultados quanto à execução financeira e orçamentária, em 
consonância com o Plano Plurianual de 2012-2015. 

 

Programa 6203 - Aperfeiçoamento Institucional do Es tado 
Ação/Subtítulo  

  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  4.092.487 2.459.317 2.459.316 2.161.982 
0012 - Modernização de Sistema de Informação--
Distrito Federal 4.092.487 2.459.317 2.459.316 2.161.982 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de 
Tecnologia da Informação 10.145.234 13.608.963 13.591.325 11.529.219 
0007 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti--
Distrito Federal 10.145.234 13.608.963 13.591.325 11.529.219 
3046 - Modernização da Gestão Pública  6.428.484 50.000 50.000 50.000 
0004 - Modernização da Gestão Pública-Secretaria de 
Fazenda-Distrito Federal 6.428.484 50.000 50.000 50.000 
3102 - Programa nacional de Apoio A Gestão 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - 
Pnafm 13.049.446 17.510.620 12.465.603 4.092.615 
0001 - Programa nacional de Apoio A Gestão 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - 
Pnafm--Distrito Federal 13.049.446 17.510.620 12.465.603 4.092.615 
3104 - Programa de desenvolvimento Fazendário do 
Distrito Federal - Prodefaz-Profisco 11.929.000 11.929.000 0 0 
0001 - Programa de desenvolvimento Fazendário do 
Distrito Federal - Prodefaz-Profisco--Distrito Federal 11.929.000 11.929.000 0 0 

Total do Programa  45.644.651 45.557.900 28.566.243 17.833.816 
Fonte  Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO e Sistema de Acompanhamento Governamental– SAG. Em 31/12/2013 
 

Subtítulo 0012 - Modernização de Sistema de Informa ção--Distrito Federal 

Aquisição de licença de uso de software Qlikview ou similar, para ambiente business 
intelligence, incluindo consultoria de implantação e treinamento sobre sua utilização, para atender 
necessidades desta Secretaria. Processo: 040.000.828/2011. 

Contratação de suporte técnico remoto para software da Oracle, com atualização de software. 
Processo: 040.004.068/2012. 

 
Subtítulo 0007 - Gestão da Informação e dos Sistema s de TI - D. F. 

Manutenção do Sistema de Tecnologia da Informação e de Comunicação de Voz e Dados: 
atendimento de despesas contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, com 
provimento de recursos humanos; serviços de internet e impressão cooperativa; manutenção preventiva de 
infraestrutura de rede, do Sistema SIGA e de dados GDF/NET, bem como de equipamentos de informática, 
de comunicação e de voz. Serviços de suporte e desenvolvimento de sistemas contratados, bem como 
suporte técnico em equipamentos Sun/Oracle, Natural/ADABAS – Processos: 040.000.167/2013; 
040.004.067/2012; 040.002.600/2011 e outros. 
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Subtítulo 0004 - Modernização Da Gestão Pública-Sec retaria De Fazenda-Distrito Federal 

Repasse Trimestral à Receita Federal do Brasil, relativos ao Convênio nº 22/2010 – 
SINTEGRA/ICMS.  Um repasse realizado: 1. Processo. nº 040.004.804/2010.  

 

Subtítulo 0001 – Programa Nacional de Apoio a Gestã o Administrativa e Fiscal dos Municípios 

Brasileiros – PNAFM – Distrito Federal 

Aquisição de Solução de Back-up – compreendendo a aquisição de Unidade de Fita LTO, 
aquisição de licença de software de backup, incluindo instalação, configuração, treinamento de servidores e 
garantia, bem como aquisição de fitas de back-up – LTO e Fita de Limpeza – Processo: 040.000.641/2012; 

Continuidade de Implementação de sistema de monitoramento por câmeras por circuito 
fechado de TV – CFTV, nas unidades da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento – Processo: 
040.005.270/2013.  

Aquisição de mobiliários e acessórios para atender despesa com Projeto de Modernização e 
Padronização de Atendimento ao Contribuinte, destinados às Agências de Atendimento da Receita de 
Ceilândia, S.I.A; Taguatinga e Gama – Processos: 040.000.550/2013; 040.000.502/2013; 040.000.547/2013 
e outros. 

Treinamento e capacitação de servidores: Zênite Informação e Consultoria S/A - Seminário 
Nacional de Obras e Engenharia (03 participantes) e Seminário de Reajustes e Repactuação de Contratos 
(01 participante); Mendes e Lopes Pesquisa Treinamento e Eventos – Segundo Fórum de Gestão 
Estratégica de Pessoas (02 participantes); Escola Nacional de Administração Pública – Programa de 
Desenvolvimento de Gestores de Tecnologia da Informação – DGTI (02 participantes); Processos: 
040.000.634/2013; 040.000.570/2013;  040.000.581/2013 e 040.001.624/2013. 

 
Subtítulo 0001 – Programa de Desenvolvimento Fazend ário do Distrito Federal – PRODEFAZ-

PROFISCO – Distrito Federal 

Necessidade de ação de outros órgãos. A Assinatura do Contrato com a Secretaria do Tesouro 
Nacional encontra-se em andamento, sob a responsabilidade da Subsecretaria de Captação de Recursos 
da SEPLAN. 

 
Subtítulo 0001 – Interação com o Cidadão – Distrito  Federal 

Crédito cancelado, conforme Decreto nº 33.755, de 04/07/12 publicado no DODF nº 132, de 
05/05/12. 

Programa 6003 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Es tado 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2422 - Concessão de Bolsa estágio  50.000 0 0 0 
9625 - Concessão de Bolsa estágio-Secretaria de Fazenda-
Distrito Federal 50.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  30.000 849.850 849.850 64.152 
6972 - Reforma de Prédios e Próprios-Secretaria de 
Fazenda-Distrito Federal 30.000 849.850 849.850 64.152 
4088 - Capacitação de Servidores  0 27.627 27.627 26.027 
0010 - Capacitação de Servidores-Secretaria de Fazenda-
Distrito Federal 0 27.627 27.627 26.027 
6066 - Ação de Incentivo a Arrecadação e educação 
Tributária - PINAT 19.903.651 1.665.892 1.665.891 1.595.675 
0004 - Ação de Incentivo A Arrecadação e educação 
Tributária - PINAT- Programa Nota Legal-Distrito Federal 19.903.651 1.665.892 1.665.891 1.595.675 
8502 - Administração de Pessoal  198.348.178 259.944.994 259.933.740 259.933.740 
0055 - Administração de Pessoal-Secretaria de Fazenda-
Distrito Federal 198.348.178 259.944.994 259.933.740 259.933.740 
8504 - Concessão de Bene fícios a Servidores  6.372.010 6.272.010 6.256.693 6.256.693 
6999 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria 
de Fazenda-Distrito Federal 6.372.010 6.272.010 6.256.693 6.256.693 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  20.097.909 29.512.100 29.510.457 25.007.875 
0051 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Secretaria de Fazenda-Distrito Federal 20.097.909 29.512.100 29.510.457 25.007.875 

Total do Programa  244.801.748 298.272.473 298.244.258 292.884.162 
Fonte  Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO e Sistema de Acompanhamento Governamental– SAG. Em 31/12/12 
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Subtítulo 8517 – Manutenção de Serviços Administrat ivos Gerais – SEF 

Realizada a manutenção e conservação das Unidades da Secretaria de Estado de Fazenda, 
através de contratos relativos à: locação de imóveis; manutenção e conservação predial; manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos e veículos; despesa com manutenção dos serviços administrativos 
(energia elétrica, água e esgoto, telefonia); aquisição de material de consumo e expediente, etc.). Contratos 
com arrecadação de tributos (pagamento a bancos); jetons. Aquisição de equipamentos e materiais de 
consumo e permanente; contratação de mão de obra terceirizada. Processos: 040.007.921/2003; 
128.000.223/2010; 040.003.271/2011; 040.002.409/2012. 

 
Subtítulo 9739 - Construção de Prédios e Próprios- Secretaria de Fazenda- Distrito Federal 

Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta SEF/NOVACAP nº 7, de 
16/09/2013, publicada no DODF de 19/09/2013, Pág. 44, para atender despesa com conclusão da obra de 
reforma e ampliação da Agência da Receita de Sobradinho, situada na Quadra 06, Lote Especial nº 08 – 
Sobradinho – DF. 

 
Subtítulo 9625 - Concessão de Bolsa Estágio-Secreta ria de Fazenda-Distrito Federal 

Crédito cancelado, conforme Decreto nº 33.561, de 07/03/12, publicado no DODF nº 48, de 
08/03/12.  

Capacitação de Servidores 

Eventos de Participação 
Nº de 

Participantes Nº Processo 
Instituto Brasileiro de Direito Público – IBDP 1 040.003.027/2013 
Escola de Administração Fazendaria 2 040.004.053/2013 
Assoc. dos Audit. Fiscais Tribut. do Munic. de São Paulo 1 125.001.164/2013 
Elo Consultoria Emp. e Prod. de Eventos 4 040.003.876/2013 
Zenite Informação e Consultoria S/A 3 040.004.166/2013 
Concessão de Bolsa de Estudo Referente a 20% - Curso de Mestrado  1 128 000 902/2012 

Fonte : Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP 

Quadro 79 – Programa 6222 Promoção Dos Direitos Hum anos 
Ação/Subtítulo  Dot. Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cid adão 185.000 456.834 456.834 403.140 
8390 - Reintegra Cidadão-Secretaria de 
Fazenda- Plano Piloto 185.000 456.834 456.834 403.140 

Total do Programa  185.000 456.834 456.834 403.140 
Fonte  Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO e Sistema de Acompanhamento Governamental– SAG. Em 31/12/12 

 

Subtítulo 8390 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Fa zenda- Plano Piloto  

Pessoas assistidas: janeiro = 35; fevereiro = 35; março= 25; abril= 37; maio= 37; junho= 26; 
julho= 40; agosto= 39; setembro= 39; outubro= 40, conforme Processo nº 040.003.575/2011. 

Programa 0001 Sentenças Judiciais 
Ação/Subtítulo  Dos. Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

0001 – Sentenças Judiciais 236.698.301 230.198.301 214.127.178 214.127.069 
9001 – Execução de Setenças Judiciais 248.667.865 350.228.232 197.389.106 197.367.018 
0009 - Execução de Setenças Judiciais – Precatórios - Plano Piloto 235.599.774 333.510.141 192.864.801 192.864.801 
0010 - Execução de Setenças Judiciais – Requisições de Pequeno 
Valor – Plano Piloto 12.929.187 16.529.187 4.474.305 4.452.217 
0063 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Tributos da 
SEF 138.904 188.904 50.000 50.000 

Fonte  Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO e Sistema de Acompanhamento Governamental– SAG. Em 31/12/12 

 

Subtítulo 0009 - Execução de Setenças Judiciais –Pr ecatórios- Plano Piloto 

Repasse ao TJDF e Territórios a título de precatório e RPV, conforme Convênio nº 02/2012. 
Processos nº 040.002.597/2012 e 360.000.479/2012. 

 
Subtítulo 0010 - Execução de Setenças Judiciais –Pr ecatórios- Plano Piloto 

Repasses ao TRT 10º Região procedidos a título de REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – 
RPV. Processos nºs: 020.002.628/2011, 020.001.100/2011, 020.000.734/2010 e outros. 
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Subtítulo 0063 - Ressarcimentos, Indenizações e Res tituições de Tributos da SEF 

Restituições de Tributos/impostos realizados: jan.02; fev 37; mar 214; abr 231; mai 11; jun 81; 
jul 235; ago 259; set 120; out 70, conforme Processos nºs: 125.000.383/2013, 125.000.200/2013 e outros. 

 
Contratos e Convênios 

O controle dos saldos contratuais e a instrução processual necessária ao pagamento das 
despesas são realizados pela Gerência de Contratos e Convênios e pela Gerência de Acompanhamento e 
Prestação de Contas. As Gerências são responsáveis pelos contratos celebrados e/ou despesas assumidas 
pela SEF representadas por Notas de Empenho, acompanhando-os desde a celebração até a sua extinção. 

Constituem-se atividades da Diretoria de Contratos e Convênios - DICON, a nomeação de 
executores contratuais, a publicação de extratos de contratos e aditivos, o controle do pagamento de 
faturas, o reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação dos preços, instrução de processos de 
reconhecimento de dívidas, consoante a legislação vigente. 

 

A execução dos contratos é simultaneamente acompanhada com efetivo controle e avaliação; 
busca-se adequar as necessidades e demandas do contrato ou serviço às possibilidades da Administração, 
seja no que se refere aos reajustes pleiteados, apresentação de propostas mais vantajosas, concessão de 
descontos, negociação de obrigações entre a contratada e a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, 
dentre outros. 

Foram celebrados 57 (cinquenta e sete) novos contratos e aditivados 17 (dezessete) com 
vistas à prorrogação de suas vigências, conforme quadro demonstrativo dos principais contratos a seguir: 

Contratos Celebrados Em 2013 

Nº 
Contrato Contratado Objeto Início Término Valor do 

Contrato (R$) 

01/2013-
SEF 

Banco do Brasil S/A 

Prestação dos serviços de arrecadação 
dos tributos e demais receitas públicas do 
Distrito Federal e respectiva prestação de 
contas por transmissão eletrônica de 
dados pelos estabelecimentos do Agente 
Arrecadador. 

03 de janeiro 
de 2013 

02 de janeiro 
de 2014 

1.647.024,29 

02/2013-
SEF OI S/A 

Prestação de serviços de acesso à internet 
incluindo o fornecimento de comunicação 
dedicado entre a Prestadora dos serviços e 
a SEF/DF. 

10 de janeiro 
de 2013 

09 de janeiro 
de 2014 97.383,12 

03/2013 Caixa Econômica 
Federal 

Prestação dos serviços de arrecadação 
dos tributos e demais receitas públicas do 
Distrito Federal e respectiva prestação de 
contas por transmissão eletrônica de 
dados pelos estabelecimentos do Agente 
Arrecadador. 

17 de janeiro 
de 2013 
 
 

16 de janeiro 
de 2014 1.326.903,11 

05/2013 - 
SEF 

LCS – 
Desenvolvimento, 
Negócios E 
Intermediações 
LTDA 

 
Aquisição de 150 (cento e cinqüenta) 
soluções de proteção de dados.  

18 de fevereiro 
de 2013 

02 de junho 
de 2013 1.308.000,00 

06/2013 - 
SEF 

Columbia Storage 
Integração de 
Sistemas LTDA 

 
Aquisição de solução de proteção de dados 

18 de fevereiro 
de 2013 

02 de junho 
de 2013 360.000,00 

07/2013 - 
SEF 

VS Data Comercial 
de Informática LTDA 

 
Aquisição de solução de proteção de dados.  

18 de fevereiro 
de 2013 

02 de junho 
de 2013 66.155,68 

10/2013-
SEF 

Oracle do Brasil 
Suporte técnico remoto 24x7 (24 horas por 
dia, sete dias por semana) para os sofwares 
da ORACLE. 

25 de 
fevereiro/2013 

24 de 
fevereiro/201
4 

2.252.869,65 

11/2013-
SEF 

Oracle do Brasil 

Suporte técnico especializado com 
cobertura do tipo 24x7 (24 horas por dia, 
sete dias por semana) para os 
equipamentos e sofwares do fabricante 
SUN/ORACLE. 

25 de 
fevereiro/2013 

24 de 
fevereiro/201
4 

120.788,12 

12/2013-
SEF 

Movimento 
Produções LTDA – 
ME 

Prestação de serviços, sob demanda, de 
planejamento e organização de eventos em 
geral, serviços correlacionados e suporte.  

01 de 
março/2013 

28 de 
fevereiro/201
4 

1.000.380,00 

15/2013-
SEF 

EMIBM-Engenharia 
e Com. LTDA 

Prestação de serviços comuns de 
engenharia para executar os serviços 
continuados de manutenção preventiva e 
corretiva das instalações prediais e 
imobiliários.  

26 de 
março/2013 

25 de 
março/2014 3.125.000,00 
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Nº 
Contrato Contratado Objeto Início Término Valor do 

Contrato (R$) 

16/2013-
SEF 

CAST Informática 
S/A 

Prestação de serviços técnicos contínuos 
em tecnologia da informação na área de 
desenvolvimento e manutenção de 
sistemas. 

27 de 
março/2013 

26 de 
março/2014 

8.768.000,00 

17/2013-
SEF Software Ag Brasil 

Fornecimento de suporte técnico remoto 
24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias 
por semana). 

27 de 
março/2013 

26 de 
março/2014 520.997,88 

26/2013-
SEF Banco Mercantil 

Prestação de serviços de arrecadação dos 
tributos e demais receitas publicas do DF e 
respectiva prestação de contas por 
transmissão eletrônica de dados pelos 
estabelecimentos do Agente Arrecadador. 

15 de 
abril/2013 

14 de 
abril/2014 3.087,89 

27/2013-
SEF Renault do Brasil Aquisição de veículos. 23 de 

abril/2013 
01 de 

agosto/2013 210.000,00 

28/2013-
SEF 

EMBRAMAR 
Distribuidora de 
Materiais LTDA-ME 

Aquisição de televisores. 29 de 
abril/2013 

28 de 
abril/2014 123.640,00 

29/2013-
SEF 

SINART Sinalização, 
Constr., Imp. e Exp. 
LTDA 

Fornecimento e instalação de sinalização 
interna e externa para diversas unidades da 
SEF. 

03 de 
março/2013 

02 de 
março/2014 1.540.157,70 

38/2013-
SEF 

Paulistas Serviços e 
Tranportes LTDA 

 
Contratação por adesão de ata de registro 
de preços de empresa especializada para 
prestação de serviços terceirizados de 
recepção e secretariado 
 

09 de julho de 
2013 

08 de julho 
de 2014 

920.725,56 

39/2013- 
SEF 

Paulistas Serviços e 
Tranportes LTDA 

Contratação por adesão de ata de registro 
de preços de empresa especializada para 
prestação de serviços terceirizados de 
recepção e secretariado 

09 de julho de 
2013 

08 de julho 
de 2014 635.528,40 

42/2013-
SEF 

Coperson Áudio e 
Vídeo EIRELI EPP 

Aquisição com instalação de equipamentos 
para solução de áudio e vídeo do auditório, 
central de operações e foyer da Secretaria 
de Estado de Fazenda do Distrito Federal 

05 de agosto 
de 2013 

02 de 
novembro de 

2013 
156.320,93 

43/2013-
SEF 

Cerrado Importação 
e Exportação LTDA 

Aquisição de Câmeras fotográficas, 
Objetivas, Cartões de Memória, Flashes 
Eletrônicos, Tripé e Bateria para a Gerência 
de Investigação Fiscal da Subsecretaria da 
Receita da SEF/DF 

05 de agosto 
de 2013 

18 de outubro 
de 2013 36.950,00 

48/2013-
SEF 

Banco de Brasília 
S/A 

Prestação dos serviços de arrecadação dos 
tributos e demais receitas públicas do 
Distrito Federal e respectiva prestação de 
contas por transmissão eletrônica de dados 
pelos estabelecimentos do Agente 
Arrecadador, 

08 de agosto 
de 2013 

07 de agosto 
de 2014 

1.977.559,07 

49/2013-
SEF 

Mx2 Produtora LTDA 
Me 

Prestação de serviços, sob demanda, de 
organização de eventos e serviços 
correlatos, a serem realizados pela SEF/DF.  

12 de setembro 
de 2013 

11 de 
setembro de 

2014 
799.087,00 

50/2013-
SEF 

EMIBM Engenharia 
E Comércio LTDA 

Prestação de serviços de engenharia em 
diversas dependências da SEF, 

19 de setembro 
de 2013 

18 de 
setembro de 

2014 
6.750.101,83 

51/2013-
SEF 

TRITON Locadora e 
Distribuidora-EIRELI-
ME 

Aquisição de 01  Veículo, tipo caminhonete 
cabine dupla 04  portas completa, pintura 
em cor metálica original de fabrica para-
choque na cor do veículo, marca Nissan 

13 de setembro 
2013 

12 de 
setembro de 

2014 
112.600,00 

52/2013-
SEF 

TRITON Veículos 
LTDA Aquisição de 01 motocicleta.  

16 de setembro 
2013 

15 de 
setembro de 

2014 
5.499,99 

53/2013-
SEF 
 

Freedom Motors 
LTDA 

Aquisição de 01motocicleta.  
16 de 
setembro 
de 2013 

15 de 
setembro de 

2014 
19.900,00 

 
54/2013-
SEF 
 

REDECOM 
Empreendimentos 
LTDA - ME 

Aquisição de Sistema de Monitoramento por 
Vídeo, com instalação e manutenção nas 
dependências físicas da Secretaria de 
Estado de Fazenda do Distrito Federal 

06 de novembro 
de 2013 

03 de 
fevereiro de 

2014 
310.354,07 

55/2013-
SEF 
 

Garancinha 
Comércio de Artigos 
Militares LTDA-ME 

O Contrato Tem por Objeto a Aquisição de 
150 (Cento e Cinquenta) Bonés Na Cor Azul 
Marinho e 130 Capas de Chuva, Para 
Atender as Necessidades da Gerência de 
Fiscalização de Mercadorias em Trânsito- 
COFIT/SUREC/SEF-DF 
 

26 de Setembro 
De 2013 

09 de 
Dezembro de 

2013 
28.271,50 
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Nº 
Contrato Contratado Objeto Início Término Valor do 

Contrato (R$) 

 
 
 
 
56/2013-
SEF 
 

Maxwell Costa de 
Moura 

Aquisição de 70  Kits com 02  Rádios de 
Comunicação, com Alcance Mínimo de 40 
Km (ou 25 Milhas) para Atender As 
Necessidades da Gerência de Fiscalização 
de Mercadorias em Trânsito- 
COFIT/SUREC/SEF-DF 

26 De 
Setembro 
de 2013 

 
 

09 de 
Dezembro de 

2013 
12.390,00 

 
57/2013-
SEF 
 

Dl Comércio de 
Roupas LTDA Me 

Aquisição de 220, Coletes Para Auditores 
Fiscais.  

26 de 
Setembro 
de 2013 

 

09 de 
Dezembro de 

2013 
11.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
58/2013-
SEF 
 

Fundação Instituto 
de Pesquisas 
Econômicas- FIPE 

Prestação de Serviços na Área de Pesquisa 
Para Confecção de Pauta de Valores 
Tomando por Base, no Distrito Federal-DF, 
os Preços Estimados Dos Veículos Novos e 
Usados – Automotores Terrestres, 
Automóveis e Utilitários, Caminhões, Ônibus 
e Microônibus, Motos e Similares - Visando 
Subsidiar os Cálculos do Imposto Sobre 
Veículos Automotores - IPVA, Exercício de 
2014, Dos Veículos Registrados No DF 

10 de Outubro 
de 2013 

09 de 
Outubro de 

2014 

 
30.486,37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
60/2013-
SEF 
 

SERPRO 

Serviços de certificação digital, integrante da 
raiz ICP_ BRASIL para a criação de 
autoridade de registro (AR) vinculada à 
autoridade certificadora (AC) do SERPRO, 
com fornecimento de certificados digitais de 
pessoas física, jurídica e de equipamentos 
para a Secretaria de Estado e de Fazenda, 
compreendendo ainda a respectiva 
consultoria e Treinamento 

1 de novembro 
de 2013 
 
 

31 de outubro 
de 2014 1.041.664,46 

Total   R$         41.151.946,59 
Fonte: Diretoria de Contratos e Convênios  

Contratos Prorrogados em 2013 
Nº 

Contrato Contratada Objeto Data de 
Assinatura 

Data de 
Encerramento 

Valor do 
Contrato 

 
 
 
 

03/2012 

Barros Automóveis 
LTDA 

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com aplicação de 
peças e acessórios originais nos veículos 
pertencentes à frota operacional da 
Secretaria de Estado de Fazenda 

30 de 
 janeiro 
2012 

29 de 
 janeiro 
2014 

176.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

34/2012 

BSB Consultoria 
Técnica LTDA – EPP 

Prestação de serviços de conectividade IP 
dedicada à Internet Global e comunicação 
de dados incluindo o fornecimento de 
meios de comunicação dedicado entre a 
Prestadora dos serviços e a Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal, sendo: 
instalação, ativação, configuração, 
roteadores, suporte técnico aos serviços, 
manutenção corretiva 

26 de  
outubro 

2012 

 
 
 
 
 
 

30 de 
 outubro 

2014 

309.999,00 

 
 
 
 

08/2012 

Companhia de 
Saneamento 

Ambiental do Distrito 
Federal – CAESB 

Prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, correspondente ao 
fornecimento, pela Contratada, dos 
serviços de água tratada e coleta de 
esgotos sanitários para os prédios 
utilizados pela SEF. 

12 de 
 junho 
2012 

 
 
 
 

11 de 
 junho 
2014 

697.568,04 

 
 
 

21/2011 

Central IT Ltda 

Prestação de serviços de suporte 
tecnológico a ambiente computacional de 
estrutura de redes, seus meio de 
comunicação, sistemas funcionais e 
processos de execução 

07 de 
 julho 
2011 

 
 
 

06 de 
 julho 
2014 

10.193.052,62 

 
 
 

23/2011 

ECT- Empresa 
Brasileira de Correios 

e Telégrafos 

Serviços de coleta, transporte e entrega em 
domicílio, em âmbito nacional, de objetos 
relativos à prestação de serviços múltiplos 

30 de 
agosto 
2011 

 
 

29 agosto 
2014 

 
 

5.006.820,00 

 
02/2012 

Fundação De 
Amparo ao 

Contratação de serviços gerais, 
copeiragem, recolhimento de bens 

 
26 de 

 
 

704.019,14 
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Nº 
Contrato Contratada Objeto Data de 

Assinatura 
Data de 

Encerramento 
Valor do 
Contrato 

 Trabalhador Preso - 
FUNAP 

inservíveis, reprografia, auxílio à 
organização de arquivos e entrega de 
documentos 

janeiro 
2012 

 
04 de  
março 
2014 

 
 

27/2012 

GESTEMAQ 
Comércio E Serviços 

De Equipamentos 
Gráficos LTDA EPP 

Serviços de manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças em 
relógios protocolizadores, aparelhos de fac-
símile e máquinas autenticadoras de 
propriedade da Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal 

03 de  
outubro 
2012 

02 de 
outubro 

2014 

57.318,36 

22/2012 IT7 Sistemas LTDA Prestação de serviços especializados em 
suporte a produtos Oracle 

09 de  
agosto 
2012 

08 de  
agosto 
2014 

7.182.100,00 

 
 
 
 
 
 

22/2003 

Caetano Marcos 
Moreira 

Locação de imóvel situado na 2ª Avenida 
Comercial, Lotes 439-A, 445-A e 451-A – 
Loja 01 – Núcleo Bandeirante – 
Brasília/DF, com área útil de trezentos 
metros quadrados, para uso da Agência de 
Atendimento do Núcleo 
Bandeirante/SUREC/SEF 

16 de 
dezembro 

2003 

15 de 
dezembro 

2013 
65.484,72 

 
 
 
 
04/2012 

NCA da Silva 
Comércio de Peças e 
Serviços – ME 

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com aplicação de 
peças e acessórios originais nos veículos 
pertencentes à frota operacional da 
Secretaria de Estado de Fazenda 

30 de 
 janeiro 
2012 

29 de janeiro 
2014 

380.000,00 

39/2010 Visual Sistemas 

Prestação de serviços a ser executados de 
forma contínua, correspondentes a 
prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva do Sistema SIGA, 
implantada nas agências de atendimento 
desta Secretaria 

23 de 
dezembro de 

2010 

22 de 
dezembro de 

2013 
164.880,00 

Total  R$             27.217.792,25 
Fonte:  Diretoria de Contratos e Convênios 

 
5.2. Gestão de Pessoas 

• Lei nº 5.212/2013 da Carreira Fazendária; Lei nº 5.190/2013 – PPGG; Lei nº 5.175/2013-
Auditoria de Controle Interno e Lei nº 5.217/2013 – Carreira Auditor Fiscal do DF – Leis que reestruturaram 
a tabela de vencimentos das carreiras acima mencionadas para os anos de 2013 a 2015; 

• Lei nº 5.190/2013 – permitiu a opção pelo retorno à Carreira de Políticas Públicas e Gestão 
Governamental de 200 servidores ativo e 139 aposentados  da Carreira Gestão Fazendária; 

• Pagamento da conversão de Licenças Premio em Pecúnia para 35 servidores que se 
aposentaram em 2013, pagos dentro do exercício, não ficando nenhuma parcela deste tipo de despesa para 
exercícios findos; 

• Implementação da informatização da remarcação de férias para 2014 (em andamento); 
•  Otimização na tramitação dos processos de aposentadoria, que resultou na redução do 

prazo médio de 45 dias para 15 dias; 
• Concessão de 35 aposentadorias e 29 pensões; 
• Otimização nos procedimentos referentes às reversões de créditos decorrentes de óbitos de 

servidores, onde os acertos de contas estão sendo quitados diretamente nos processos de pensão especial 
ou por meio dos familiares que constaram do processo de auxílio funeral, gerando um crédito ao erário em 
torno de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais); 

• Ajuizamento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF de 11 processos do ano de 
2012, gerando uma receita ao erário no valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e  setenta e cinco mil reais),  
sem juros e correção monetária; 

• Todos os acertos financeiros nos processos de concessão de aposentadoria e pensão 
especial concedidas no exercício de 2013 foram realizados dentro do exercício, evitando, assim, que os 
mesmos caíssem em exercícios findos; 

• Concessão do pagamento da Gratificação de Apoio Fazendário-GAF, para os servidores 
cedidos da BELACAP, por meio do Decreto nº 34.053, de 18 de dezembro de 2012, publicado no DODF n° 
256, de 19 de dezembro de 2012. 
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Engenharia 

Quadro 93 – Atividades desenvolvidas pela Gerência de Engenharia 
Item Processo  Projetos  Unidade 

Demandante 
Modalidade/ 

Contrato/ 
Situação 

Período de 
Execução 

1 040.001.248/2013  Contratação de Licitante vencedora 
especializada para fornecimento e Instalação 
De Sinalização Interna E Externa  - 
Programação Visual - para diversas unidades 
da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 
Federal, ou seja, Postos Fiscais, Agências de 
Atendimento e Prédios Administrativos novos 
ou antigos, e para a revitalização e substituição 
da sinalização de locais que se fizerem 
necessários, tudo em conformidade com as 
disposições do Termo de Referência e de seus 
Anexos, que o integram e complementam. 

SUREC Contrato 
029/2013 

2013 

2 -  Aquisição de Licenças De SOFTWARE 
AUTODESK – AUTOCAD, Instalação, 
TREINAMENTO, para uso dos colaboradores 
da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 
Federal no desenvolvimento de projetos de 
layout e arquitetura, desenho de projetos de 
edificações, projetos de viabilidade, básicos, 
executivos, móveis e detalhamentos em geral e 
acompanhamento no processo de trabalho de 
empresas contratadas. Atualização de versões 
dos produtos adquiridos pelo período de 01 
ano, prorrogáveis por até mais 04 anos. 
Visando à atualização tecnológica e a 
capacitação do pessoal da Secretaria de 
Estado de Fazenda do Distrito Federal. 

GEENG Projeto Básico  
Pronto 

2013 

3 -   Contratação de empresa especializada para  
fornecimento e instalação de Grupos 
GERADORES E NOBREAKS visando atender 
as necessidades da Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal - SEF/DF. 

GEENG Desenvolviment
o de Projeto 

Básico 

2013 

4 040.005.048/2012 Contratação de empresa especializada no ramo 
de engenharia para executar os serviços 
continuados de Manutenção Preventiva e 
Corretiva das Instalações Prediais e 
Mobiliários, bem como de outros serviços 
correlatos como o remanejamento dos ativos 
patrimoniais  necessários à funcionalidade 
orgânica com o fornecimento de mão-de-obra, 
materiais, ferramentas, transporte, máquinas e 
equipamentos dos imóveis pertencentes à 
Secretaria de Estado de Fazenda e dos que 
estejam sob sua responsabilidade localizadas 
no Distrito Federal 

SEF PE 23/2012 -  
DISUL/SEF - 

Acompanhamen
to e execução 

do contrato 

Abril Até Março 
2013 

5 040.00969/2012 Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços engenharia de 
Tratamento das Fachadas e 
Impermeabilização, com fornecimento de todo 
material e mão-de-obra, do Edifício Vale do Rio 
Doce – SBN da Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal-SEF/DF. 

SUREC PE12/2012 
DISUL/SEF - 
Execução de 

Contrato 

 Nov./2012  a. 
Jun./2013 

8 - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos especializados 
para elaboração de Projetos de Arquitetura, 
visando a construção da Escola Fazendária e 
da Escola Vivencial de Cidadania da SEF/DF. 

SUAG/SEF Desenvolviment
o de Projeto 

Básico 

2013 

9 - Contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviços Contínuos de 
Manutenção Preventiva e Corretiva e 
Assistência Técnica, com o fornecimento de 
mão-de-obra, materiais e ferramentas EM 
4(QUATRO) Elevadores de Marca FUJITEC, 
instalados no Edifício Vale do Rio Doce, 
localizado no SBN, Quadra 2 Bloco A - Ed. Vale 
do Rio Doce, em Brasília- DF. 

SUREC/SEF Licitação 
Concluída 

ED. Vale Rio 
Doce, Período de 
Nov./2013 A Nov. 

2014. 

10 - Remanejamento da Rede de Esgoto do Ed. 
Vale Rio Doce, visando escoamento do esgoto 
pela via lateral, alterando o que existe 

SUREC/SEF Aguardando 
Agenda CAESB 

A ser realizado 
desde julho de 

2013, serviço com 
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Item Processo  Projetos  Unidade 
Demandante 

Modalidade/ 
Contrato/ 
Situação 

Período de 
Execução 

atualmente( rede de esgoto embaixo do 
subsolo do CPD, com rede de esgoto também 
no subsolo do CPD. 

ordem de serviço 
lançado, estamos 

aguardando. 
11 - Reforma,  ampliação, modernização e 

padronização  da AGÊNCIA DE Sobradinho -
DF. 

SUREC/SEF Em Andamento Obra Licitada pela 
NOVACAP e 
iniciada em 2012. 

12 - Reforma, ampliação, modernização e 
padronização  da Agencia De Atendimento de  
Ceilandia-DF 

SUREC/SEF Concluída Obra retomada 
SEF em março de 
2013 e término em 
julho de 2013 

13 040.005.048/2012 Reforma do Posto Fiscal BR040  SUREC/SEF Em Andamento  Obra retomada 
pela SEF em 
outubro de 2013   

 
14 

 
040.005.048/2012 

 
Reforma da Agencia do SIA-DF 

 
SUREC/SEF 

 
Concluída  

Iniciada em março 
de 2013 e término 
em julho de 2013  

15 040.003.563/2013 Construção das bases de balança rodoviária  
na BR040 

SUREC/SEF Em Andamento  Obra retomada 
pela SEF,  iniciada 
em outubro de 
2013. 

16 040.003.563/2013 Reforma, modernização e padronização  das 
Agências de Atendimento de Planaltina,  
Brazlãnida e Agência Empresarial 

SUREC/SEF  Concluída Concluída 

17 040.003.563/2013 Reforma, modernização e padronização  das 
Agências de Atendimento  de Taguatinga e 
Gama 

SUREC/SEF Em Andamento  Previsão de 
conclusão - 
janeiro de 2014 

 

6. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
O exercício de 2013 foi marcado por importantes realizações e mudanças que causaram 

impacto na Subsecretaria de Administração Geral, apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente pela 
carência de recursos humanos e tecnológicos, ainda assim, é positiva a avaliação dos resultados, até então, 
obtidos neste exercício. 

Por fim, dentre as realizações efetuadas é mister destacar as seguintes atividades 
desenvolvidas:  

• conclusão de procedimentos licitatórios de grande relevância, dentre eles a conclusão da 
licitação para aquisição de mobiliário; a contratação de empresa especializada em Manutenção Predial; a 
contratação de empresa especializada em reforma, que viabilizou a  conclusão da reforma, das Agência de 
Atendimento de Ceilândia e do SIA;   

• reforma  das Agências de Atendimento de Brazlândia,  de Planaltina, Agência Empresarial, 
a revitalização da fachada do Edifício Vale do Rio Doce; a correção dos problemas de infiltração da Agência 
Empresarial,  o início do processo de reforma do  Posto da BR 040, Posto STRC e das Agências de 
Atendimento de Sobradinho, do Gama e de Taguatinga.  

Além da reforma realizada, foi procedida a padronização e modernização das Agências 
mencionadas no parágrafo anterior, mediante a substituição do mobiliário, programação visual, dentre 
outras medidas. 

Segue, abaixo, fotos que demonstram as melhorias realizadas nas Agências após o processo 
de reforma/modernização e padronização. 
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Figura 01 - Fotos Agência SIA  
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  

Obra iniciada em abril de de 2013 e  entregue em 15 de julho de 2013 
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Figura 02 – Fotos Agência Ceilândia  
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  

Obra iniciada em abril de 2013 e  entregue em 19 de julho de 2013 
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Figura 03 – Fotos Agência Empresarial 
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  

 

Obra iniciada em setembro de 2013 e entregue em 02/12/2013 
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Figura 04 – Fotos  Agência Planaltina 
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  
Obra iniciada em outubro de 2013 e entregue em 06/12/2013 
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Figura 5 – Fotos Agência Brazlândia 
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  
 

Obra iniciada em setembro de 2013  e entregue em 13/12/2013 
 

 

 
 
 

Foi realizada, ainda, a equiparação da remuneração do cargo de pregoeiro com a remuneração 
adotada pela SEPLAN (CELIC); a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra, 
que minimizou parte dos problemas com a carência de pessoal.  

No que tange às principais dificuldades encontradas no exercício de 2013, ressaltam-se:  
• insuficiência de recursos tecnológicos;  
• falta de capacitação;   
• insuficiência de equipamentos; 
• Carência de mão de obra; 

 

Em 2014 vislumbra-se executar, principalmente, as seguintes atividades: 
• estabelecer cronograma das aquisições no âmbito desta SEF, com o devido planejamento 

para não culminar em grande volume de aquisições no período de encerramento do exercício; 
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• modernizar a gestão tributária com ênfase nos instrumentos para arrecadação e restituição 
de tributos; 

• dar continuidade ao processo de recuperação  da infraestrutura dos próprios da SEF/DF; 
• informatizar os procedimentos de gestão dos contratos, licitações e planejamento da 

execução orçamentária e financeira; 
• modernizar o arquivo central da SEF/DF; 
• implantar o programa de capacitação dos servidores da SEF/DF com a construção do 

Centro de formação fazendária; 
• aperfeiçoar os procedimentos administrativos, orçamentários e de pessoal; 
• dar continuidade aos procedimentos necessários à construção da Escola Fazendária. 

 
7. Tecnologia e Comunicação   

Realizações finalísticas e metas alcançadas 

De acordo com a Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2012-2015, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 
Federal está inserida no Programa Temático “Aperfeiçoamento Institucional do Estado”, sendo a unidade 
responsável pelo alcance do Objetivo Específico 002, conforme especificado no quadro a seguir. 

  
Programa Temático  

6203 – Aperfeiçoamento Institucional do Estado 

Objetivo Geral  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, 
aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-
cliente. 
Objetivo Específico  

002 – Assegurar o equilíbrio fiscal e modernizar o aparelho estatal para promover atendimento ágil e transparente ao contribuinte, 
com base em modelo de gestão para resultados. 
Unidade Responsável  

19.101 – Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF 

 
Para que seja alcançado o patamar de atuação administrativa prevista no PPA 2012-2015, 

coube a SUTIC perseguir os seguintes objetivos gerais: (i) Modernização da infraestrutura física e 
tecnológica; (ii) Aprimoramento da interação e da comunicação com o cidadão. 

Por outro lado, o PPA 2012-2015 estabeleceu ações orçamentárias necessárias ao alcance do 
objetivo específico relativo à SEF/DF, cabendo a SUTIC as seguintes: (i) 1471 – Modernização dos 
Sistemas de Informação; (ii) 2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação; (iii) 
3103 – Integração via Tecnologia da Informação. 
 
Programas e projetos prioritários e estratégicos 

Dentre as ações realizadas pela SUTIC/SEF no exercício 2013, destacam-se os Projetos a 
seguir apresentados, considerando o impacto e contribuição gerados para a melhoria da prestação dos 
serviços fazendários. 
Projeto de modernização da infraestrutura de rede d a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 
Federal 

 
Sumário Executivo 

O objetivo deste Projeto foi o de garantir a comunicação e a alta disponibilidade na entrega de 
serviços fazendários aos demais órgãos governamentais e à sociedade do Distrito Federal. Para tanto, o 
Projeto envolveu a modernização da infraestrutura de rede do Centro de Dados da SEF/DF e do edifício 
sede, além de disponibilizar rede wireless. 
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Resultados 
Com a implantação deste Projeto, o tráfego de dados, som e imagem do edifício Vale do Rio 

Doce foi convertido em ambiente multimídia, bem como foi garantida a mobilidade de comunicação aos 
clientes internos e externos da SEF/DF. 

 
Projeto de revitalização dos serviços de impressão da SEF/DF 

 

Sumário Executivo 
Este Projeto contemplou a aquisição de impressoras multifuncionais, monocromáticas e 

coloridas, a fim de revitalizar o parque de impressão da SEF/DF. Associada à aquisição, o Projeto 
estabeleceu a política de uso dos recursos de impressão, a fim de orientar os usuários em quesitos 
relacionados à economicidade e compartilhamento desses recursos. 

 
Resultados 

Os resultados alcançados com a revitalização dos serviços de impressão estão pontuados na 
economia de custos e no aumento do desempenho da capacidade operacional e da segurança dos serviços 
impressos. 
Projeto de ampliação dos equipamentos servidores 

 

Sumário Executivo 
Projeto voltado à ampliação da capacidade do Centro de Dados da SEF/DF para aumentar os 

recursos de processamento destinados aos sistemas estruturantes da Secretaria: SITAF, SIGEST e SIGGo. 
 

Resultados 
Aquisição de 10 servidores CISC e 4 servidores RISC, aumentando em cinco vezes a 

capacidade de processamento. 
 

Projeto de solução de backup 
 

Sumário Executivo 
Este Projeto teve por escopo solucionar problemas relacionados à proteção e guarda dos 

dados corporativos no Centro de Dados da SEF/DF. Para tanto, foi adquirida uma solução de proteção de 
dados com recursos seguros para os backups dos equipamentos servidores e banco de dados fazendários. 

 

Resultados 
A implantação deste Projeto possibilitou o aumento dos níveis de segurança das informações 

fazendárias, bem como maior rapidez na execução de serviços de salvaguarda e recuperação de dados e 
arquivos. 
 
Projeto de fortalecimento da Fábrica de Software 

 
Sumário Executivo 

O fortalecimento da Fábrica de Software da SEF/DF deu-se pela contratação mensurada por 
resultados, ou seja, adoção de uma gestão com foco nos produtos gerados em função das demandas 
fazendárias. Nesse enfoque, foram contratados serviços de desenvolvimento, manutenção e documentação 
de sistemas, além dos serviços de melhoria de performance. 

 

Resultados 
Aumento na entrega de aplicações em relação ao ano anterior, com a produção de mais de 

sete mil pontos de função. 
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Projeto de fortalecimento tecnológico do Programa N ota Legal 
 

Sumário Executivo 
Este Projeto buscou a evolução da plataforma do sistema informatizado de suporte ao 

programa, com o objetivo de melhoria de performance e maior estabilidade, além de suportar maior número 
de acessos. 

 

Resultados 
Foi aumentada a estabilidade e capacidade de resposta do sistema, com redução significativa 

do número de reclamações dos usuários por dificuldade no acesso. 
 

Projeto de implantação de solução de suporte ao Pro jeto Recupera-DF 
 

Sumário Executivo 
Este Projeto teve como objetivo o desenvolvimento de funcionalidades no Sistema Integrado de 

Tributação e Administração Fiscal – SITAF para efetuar a consolidação de débitos e permitir a consulta e a 
emissão de correspondência e boletos de pagamento para os contribuintes alcançados pelo Projeto 
Recupera-DF. 

 

Resultados 
As funcionalidades foram implantadas e permitiram a renegociação de 70 mil contribuintes e o 

recolhimento de mais de 160 milhões de reais em tributos. 
 

Projeto de implantação do Sistema de Gestão do Aten dimento ao Contribuinte (SIGAC) 
 

Sumário Executivo 
O objetivo deste Projeto foi a modernização do controle do atendimento ao contribuinte, pela 

implantação de sistema de suporte informatizado para possibilitar o registro e a mensuração do 
atendimento, o controle de prazos e a obtenção de dados estatísticos. 

 

Resultados 
Com a implantação do sistema, foi estabelecido efetivo controle sobre as solicitações do 

contribuinte encaminhadas à Ouvidoria Fazendária e à Agência de Atendimento Remoto da Receita, 
permitindo o registro dos encaminhamentos e da tramitação das respostas, bem como o controle efetivo dos 
prazos e da cobrança, com melhoria do tempo de resposta aos contribuintes. 

 
Projeto de implantação de solução de Business Intel ligence (BI) 

 

Sumário Executivo 
Este Projeto teve por objetivo a implantação de solução para permitir a mineração de dados 

nas bases da SEF/DF e seu cruzamento, com vistas a produzir não só informação de uso gerencial, mas 
também subsídios às atividades de fiscalização e depuração de dados. 

 

Resultados 
Implantação de painéis de uso gerencial (Previsão e Arrecadação de Repasse, Monitor Fiscal, 

Dívida Ativa, Precatórios) e voltados para atividades finalísticas (Posto Fiscal Eletrônico, Simples Nacional, 
Livro Eletrônico x Cartões de Crédito/Débito). 

 
Projeto de revisão do PDTI 

 

Sumário Executivo 
Este projeto teve por escopo alinhar as ações e recursos de TI à estratégia da SEF/DF, de 

modo a contribuir para o alcance dos objetivos institucionais. 
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Resultados 
A implantação deste projeto possibilitou a contratação e execução planejada as ações de TI no 

âmbito da SEF/DF, proporcionando minimização de riscos e assegurando conformidade metodológica às 
determinações dos órgãos de controle. 

 
Projeto de elaboração de Metodologia de Desenvolvim ento de Sistemas – MDS 

 

Sumário Executivo 
Este projeto teve por objetivo estabelecer uma abordagem detalhada para o desenvolvimento, 

evolução e manutenção dos sistemas corporativos. 
 

Resultados 
A implantação deste projeto permitiu maximizar a gerenciabilidade do desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas da SEF/DF, além de aumentar a produtividade e gerar independência de 
profissionais (elimina o caráter personalístico). 

 
Projeto de elaboração do Plano de Continuidade de N egócios – PCN 

 

Sumário Executivo 
Este projeto teve por escopo estabelecer critérios procedimentos a serem executados para 

restaurar o ambiente de TI com a máxima rapidez e o mínimo impacto. 
 

Resultados 
Este projeto permitiu a institucionalização de ferramenta de SI, a fim de diminuir (ou eliminar) 

riscos de indisponibilidade dos recursos tecnológicos, na iminência de sinistros. 
 

Execução orçamentária e financeira 

No exercício de 2013 a execução orçamentária e financeira da SUTIC, para as ações de 
Modernização de Sistema de Informação e de Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação está detalhada no quadro a seguir. 

 
Execução Orçamentária e Financeira da SUTIC em 2013  

Em R$ 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Dotação Autorizada E mpenhado Liquidado 

6203 – Aperfeiçoamento Institucional do Estado 
1471  

Modernização de Sistema de Informação 4.092.487,00 2.459.317,00 2.459.316,07 1.875.496,88 

2557 
Gestão da Informação e dos Sistemas 

de Tecnologia da Informação 
11.145.234,00 20.573.674,00 13.156.188,15 9.105.686,24 

Total 15.237.721,00 23.032.991,00 15.615.504,22 10. 981.183,12 

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, posição em 25/11/2013. 
  

O gráfico abaixo representa a distribuição do orçamento do exercício 2013 para o segmento de 
TI da SEF/DF, desde a dotação inicial até o liquidado. 

Na ação de Modernização dos Sistemas de Informação destacam-se a atualização e o 
desenvolvimento dos seguintes sistemas corporativos: 

a) Sistema Geral de Patrimônio – SISGEPAT: em desenvolvimento o projeto de melhoria do 
SIGEPAT, com alteração da plataforma operacional para .Net, o que ocasionará a compatibilidade do 
sistema com o Windows 7, possibilitando o acesso de qualquer plataforma. Ainda, o projeto contempla 
melhorias de funcionalidades do sistema, bem como de segurança. 
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b) Sistema da Contabilidade Internacional: este projeto, em desenvolvimento, envolve toda a 
rotina contábil do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo e consiste na unificação do Plano 
de Contas ao padrão internacional. 

c) Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo: no âmbito deste sistema será 
implantado o Sistema de Gestão da Dívida Pública do GDF, o que permitirá o controle automatizado da 
dívida pública. O módulo está sendo desenvolvido em ambiente web. 

d) Sistema de Gestão da Participação Societária: sistema em desenvolvimento e tem por 
escopo controlar as quotas do GDF nas empresas públicas. O sistema está sendo desenvolvimento em 
ambiente web. 

d) Sistema do Programa Nota Legal: neste exercício foram implementados no âmbito do 
sistema do Nota Legal o Programa Recupera DF, possibilitando a consulta de débitos, a emissão de boleto 
para pagamento, bem como a emissão de certidão negativa. 

Na ação de Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação destacam-se 
ações relacionadas à melhoria da infraestrutura tecnológica, bem como ao aperfeiçoamento da força de 
trabalho, por meio da promoção de cursos específicos de TI, tanto em nível de gestão quanto técnico. 

Convém registrar que os investimentos realizados na modernização da TI da SEF/DF, com 
orçamento do Tesouro, representaram economia aos cofres distritais, quando comparados com os 
exercícios de 2009 e 2010, conforme visualizado no gráfico a seguir. 

Histórico das Despesas de TI – 2009 a 2013 em R$ 

 

Mesmo com a redução de investimentos, notadamente em relação aos exercícios de 2009 e 
2010, a TI da SEF/DF apresentou um salto de qualidade na prestação de serviços nos exercícios de 2011 a 
2013. 

Paralelamente, a SUTIC realizou investimentos junto ao Programa Nacional de Apoio à Gestão 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM e ao Fundo de Modernização e 
Reaparelhamento da Administração Fazendária – FUNDAF. 

Pelo PNAFM foram adquiridos os equipamentos servidores RISC e a solução de backup, com 
os investimentos representados no quadro Investimentos de TI – Programas. 

Junto ao FUNDAF, os investimentos foram na ordem de R$ 10.209.717,18 (dez milhões, 
duzentos e nove mil, setecentos e dezessete reais e dezoito centavos). 

Neste valor estão incluídas as seguintes aquisições: (i) de solução de combate a incêndio, (ii) 
1.015 microcomputadores, (iii) licenças Office, (iv) modernização da infraestrutura da rede corporativa. O 
detalhamento das aquisições realizadas pelo FUNDAF está evidenciado no quadro seguinte. 

Investimentos TI – Programas 
Em R$ 

Programa 
Investimen tos  

Total 
Ação  Valor  

PNAFM 

Aquisição de Solução de Backup 1.734.432,00 

12.022.177,00 Aquisição de Equipamentos Servidores 7.270.000,00 

Expansão do Sistema SIADI¹ 3.017.745,00 

2013201220112010 2009 

63.865.984,10 

34.961.408,10

 16.220.256,93
 13.041.138,17

 10.981.183,12
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Programa 
Investimen tos  

Total 
Ação  Valor  

FUNDAF 

Projeto de Modernização da Infraestrutura de Rede 5.683.867,18 

10.209.717,18 
Solução de Combate a Incêndio 550.000,00 

Aquisição de Microcomputadores 2.425.850,00 

Aquisição de Licenças Office 1.550.000,00 

¹ Investimento a ser realizado. 

Portanto, o total de investimentos realizados pela SUTIC, no exercício de 2013, está 
apresentado a seguir. 

 
Em R$ 

Tesouro  PNAFM FUNDAF Total  

10.981.183,12 12.022.177,00 10.209.717,18 33.213.077,30 

 

Projetos iniciados em 2013  

Os Projetos que estão em fase de desenvolvimento (iniciados no exercício de 2013), mas ainda 
não concluídos, e que resultarão em saltos qualitativos para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 
Federal são os especificados a seguir. 

 
Projeto de institucionalização da Certificação Digi tal nos sistemas da SEF/DF 
 
Sumário Executivo 

Este projeto visa implantar o mecanismo de acesso à rede e a sistemas informatizados com o 
uso de Certificados Digitais, com o fornecimento de certificados a aos servidores da SEF, além de 
estabelecer a Secretaria de Fazenda como Autoridade Registradora da raiz ICP-Brasil junto ao SERPRO. 

 

Resultados Esperados 
Implantação de escritório de registro ICP-Brasil na SEF e certificação digital de todos os 

servidores do órgão, e posterior implantação da identificação individual certificada para acesso à rede de 
dados e principais sistemas da Secretaria. 

 
Projeto de expansão do Sistema de Infraestrutura de  Alta Disponibilidade 

 

Sumário Executivo 
O objetivo é a ampliação da infraestrutura do Centro de Dados da SEF que proporcione maior 

oferta de ambiente seguro (proteção contra surtos elétricos, refrigeração de precisão e proteção física) para 
o crescimento natural do número de equipamentos servidores necessário ao constante aumento de volume 
dos dados e da necessidade de recursos de processamento exigido pela evolução da complexidade e 
alcance dos sistemas. 

 

Resultados Esperados 
Duplicar a capacidade de instalação de equipamentos com alta disponibilidade no Centro de 

Dados da SEF. 
 

Projeto de implantação de solução de combate a incê ndio no Centro de Dados 
 

Sumário Executivo 
Este projeto visa dotar o Centro de Dados de equipamentos automáticos de detecção e 

combate a incêndio que garantam a resposta imediata a esse tipo de incidente, minimizando os danos e 
garantindo a disponibilidade dos dados e o restabelecimento mais rápido dos serviços; 
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Resultados Esperados 
Proteção do Centro de Dados contra eventos de incêndio das mais diversas origens. 
 

Projeto de renovação do parque computacional 
 

Sumário Executivo 
Tem como objetivo a substituição de todas as estações de trabalho utilizadas no âmbito da 

SEF por equipamentos mais modernos. 
 

Resultados Esperados 
Aumento da capacidade de processamento e armazenamento das estações de trabalho, com 

consequente aumento da produtividade dos servidores e redução nos chamados de manutenção e 
recuperação de dados em incidentes de perda. 

 
Projeto de mudança de plataforma do Sistema de Gest ão Patrimonial (SISGEPAT) 

 

Sumário Executivo 
Este projeto visa a modernização do SISGEPAT pela adoção de plataforma web, em linguagem 

com mais recursos de programação e com maior facilidade de acesso pelos usuários. 
 

Resultados Esperados 
Com a implantação em plataforma web será eliminada a rotina de frequentes atualizações do 

sistema, além da melhoria de suas funcionalidades. 
 

Projeto de modernização do SIGGO 
 

Sumário Executivo 
Este projeto prevê a reengenharia do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, 

com substituição do equipamento que hospeda o sistema e modificações na sua arquitetura. 
 

Resultados Esperados 
Aumento da performance do sistema e eliminação de episódios de travamento e 

comportamento anômalo, supressão de situações de instabilidade e implantação de barramento de serviços 
que otimizará a troca de informações com outros sistemas (SISGEPAT, SIGEST, SITAF, Portal da 
Transparência), além da implantação das regras internacionais de contabilidade. 

 
Projeto de aquisição de licenças 

 

Sumário Executivo 
Este projeto tem por escopo a modernização das licenças utilizadas pelos equipamentos do 

Centro de Dados, a fim de promover melhorias nos serviços fazendários. 
 

Resultados Esperados 
Os principais resultados esperados com a implantação deste projeto são: (I) Modernização do 

ambiente computacional do SITAF e maior eficiência dos processos de extração, tratamento e carga de 
bases de dados dispersas, resultando em maior eficácia dos sistemas de mineração de dados – licenças de 
produtos Oracle; (II) Manutenção adequada da integração SIGEST-SITAF nos novos equipamentos – 
licenças Attunity; (III) Melhoria no desenvolvimento dos sistemas corporativos com preservação do sigilo 
fiscal – licenças Visual Studio; (IV) Visualizações da integridade e da carga de trabalho com exibições em 
tempo real, visualmente simplificadas que revelam anormalidades, falhas e cargas de trabalho infladas, que 
podem prejudicar a integridade e o desempenho da infraestrutura de virtualização – licenças VMWare. 

 



Relatório Anual de Atividades – SEF – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
593 

 

Projeto de implantação de novo Portal de Intranet 
 

Sumário Executivo 
Este projeto visa à substituição do Portal de Intranet por solução mais robusta e moderna, com 

a inclusão de novos serviços. 
 

Resultados Esperados 
Implantação de nova plataforma que ofereça maior interatividade e facilidade de uso. 
 

Projetos de treinamento e de aquisição de licenças QlikView 
 

Sumário Executivo 
Estes projetos têm por objetivo dar continuidade à solução de Business Intelligence – BI 

(“inteligência de negócios”), implantada em julho/2013. 
 

Resultados Esperados 
Com o prosseguimento da solução de BI será possível a continuidade das análises para 

subsidiar a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas no âmbito tributário e financeiro, com a 
celeridade necessária. 

 
Projeto de contagem de pontos de função 

 

Sumário Executivo 
Este projeto tem por objetivo contratar serviço continuado de contagem de ponto de função, 

para medições de demandas, projetos e sistemas da SEF/DF. 
 

Resultados Esperados 
Com a implantação deste projeto espera-se melhorar o controle dos serviços medidos por 

ponto de função, relativamente aos produtos entregues pela Fábrica de Software – manutenção e 
desenvolvimento dos sistemas da SEF/DF. 

 
Projeto de Portal de Licitação 

 

Sumário Executivo 
Este projeto, a ser desenvolvido para a Subsecretaria de Administração Geral – SUAG, tem por 

objetivo documentar o processo de cadastro de editais, gerenciar os documentos editalícios, bem como 
disponibilizar informações para o cidadão. 

 

Resultados Esperados 
A implantação deste projeto possibilitará acesso e transparência aos resultados e documentos 

públicos dos certames realizados pela SEF/DF. 
 

Projeto de desenvolvimento do sistema para registro  e controle do processo de julgamento de 
Primeira Instância – SGEJUC 

 

Sumário Executivo 
Este projeto tem por escopo implementar o novo Sistema de Gerenciamento do Contencioso 

Administrativo Fiscal (SGEJUC) integrado com demais sistemas e cadastros da administração tributária. 
 

Resultados Esperados 
A implantação deste projeto propiciará agilidade, tempestividade, controle e gerenciamento dos 

procedimentos e atividades do contencioso administrativo fiscal, propiciando ferramentas mais ágeis 
inclusive para notificação dos contribuintes. 
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Projeto de desenvolvimento de emissor de NF-e para contribuintes do ISS 

 

Sumário Executivo 
Este projeto terá por objetivo permitir a emissão de Nota Fiscal, para os contribuintes de ISS, 

em meio digital. 
 

Resultados Esperados 
Com a implantação deste projeto será possível a geração direta da Nota Fiscal do ISS, sem 

necessidade de solicitação à SEF/DF, além de a emissão ser gratuita aos contribuintes. 
Projeto de segurança da informação 

 

Sumário Executivo 
Este projeto tem por objetivo desenvolver mecanismos para garantir a confiabilidade, 

disponibilidade e integridade das informações fazendárias. 
 

Resultados Esperados 
Este projeto possibilitará a adoção e coordenação integrada de um Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação. 
 

8. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  
 
No ano de 2013 deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, voltado à 

consolidação de iniciativas destinadas a modernizar o ambiente tecnológico da Secretaria de Estado de 
Fazenda no sentido de garantir sua estabilidade, segurança e capacidade de atendimento da demanda e 
proporcionar disponibilidade permanente dos serviços oferecidos pela SEF à sociedade. 

O cidadão vem sendo o principal foco da Secretaria de Fazenda, que vem investindo em 
melhorias no atendimento e na prestação de serviços pela Internet, ações com repercussão direta na 
infraestrutura tecnológica necessária para o suporte adequado. 

Por outro lado, também permanece como foco dos serviços da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação o cliente interno, o servidor que necessita de recursos informatizados para 
executar suas atividades e com isso garantir as duas faces do equilíbrio fiscal do Distrito Federal, seja no 
incremento da arrecadação tributária, seja no controle preciso da execução orçamentária, sem olvidar a 
miríade de atividades administrativas essenciais ao bom andamento das ações finalísticas da instituição. 

Nesse sentido, a SUTIC tem procurado o investimento em projetos que, além de assegurar 
disponibilidade e segurança, ampliem a capacidade de processamento de forma a corresponder à constante 
ampliação das necessidades das áreas negociais, tendo em vista não somente a perspectiva atual, mas 
com vistas à demanda do futuro. 

 

9. Ouvidoria Fazendária  

Em 2013 houve substituição e ampliação dos canais de atendimentos disponibilizados aos 
contribuintes. A Ouvidoria Geral do Distrito Federal substituiu o Sistema de Ouvidoria e informações em 
ambiente WEB – SOIWEB  pelo Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG . Também os 
atendimentos realizados via endereço eletrônico sic@fazenda.df.gov.br a partir de 01.05.2013 estão sendo 
registrados no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cid adão - e-SIC , que é monitorado 
pela Subsecretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção-SUTPC/STC. Ambos os sistemas são de 
gestão da Secretaria de Transparência e Controle do Distrito Federal. 

Houve ainda, por parte da Secretaria de Fazenda, a implantação de um novo canal eletrônico 
para registros de atendimentos: o Sistema de Gestão de Atendimento ao Contribuinte – SIGAC. O 
SIGAC é gerenciado pela Agência de Atendimento Remoto e Ouvidoria Fazendária e tem por objetivo 
substituir a comunicação por e-mail entre a SEF e o contribuinte, proporcionando um atendimento mais 
seguro e com maior gerenciamento de banco de dados. 

Portanto, a partir deste exercício os números expostos nas tabelas abaixo são de atendimentos 
registrados nos três sistemas mencionados acima; ressaltando que há o quantitativo residual da transição 
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entre sistemas. Os dados foram apurados no período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2013, abrangendo todos os canais de atendimento disponibilizados ao contribuinte supramencionados.   

 

Total de Atendimento TAG, e-SIC e SIGAC - SEF 
Ano  Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total  Sistema  
2013     305      226      236      360      361      400      445        80        70        75        70        52        2.680   TAG  
2013        -          -          -          -          -          -         13      273      389      520      470      375        2.040   SIGAC  
2013        -          -          -          -           3          6          3        12        10          7        19          6             66   e-SIC  

Total 2013      305      226      236      360      364      406      461      365      469      602      559      433        4.786  

 
Demandas encaminhadas pelo fale conosco www.fazenda .df.gov.br e/ou endereço eletrônico 

ouvidoria@fazenda.df.gov.br e sic@fazenda.df.gov.br  – 2010 a 2013 
Demandas Recebidas por e -mails institucionais SEF  

Ano  Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total  
2010           6          12          17          53          94          45          16          25          19          11            9          14        321  
2011         80        386          84          71        113          87          64          89          87        111        163        121     1.456  
2012       224        254        158        112        136        143        113          83          65        105          81          61     1.535  
2013       215        214        132        190        256        163        158          59          24          25          14          13     1.463  

 
10. Correição 

A Unidade de Corregedoria Fazendária – UCF compõe a estrutura administrativa da SEF como 
unidade orgânica de correição, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Fazenda. Foi criada 
pelo Decreto nº 33.370, de 29/11/11 (Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal, e dá outras providências) com atribuições concernentes exclusivamente à 
atividade de correição (disciplinar). 

Até que seja publicado o novo Regimento Interno da SEF5 as competências gerais da UCF são 
as dispostas, no que couber, em legislação específica. De acordo com definido no artigo 7º da Lei nº 3.167, 
de 11/07/03, e no artigo 1º do Anexo Único do Decreto nº 23.975, de 14/08/03, que se constituiu no seu 
Regimento Geral, compete à COFAZ: 

 
Art. 7º A Corregedoria Fazendária – COFAZ, unidade orgânica de correição e controle interno, diretamente 
subordinada ao Secretário de Fazenda, compete: 
I – zelar pela qualidade, eficiência e probidade dos atos e fatos praticados pelos servidores da SEF, 
promovendo as ações preventivas e corretivas cabíveis; 
II – receber denúncias contra atos praticados por servidores da SEF; 
III – zelar pela postura ética dos servidores da SEF; 
IV – proceder à correição de atos e procedimentos administrativos e fiscais; 
V – manter sistema de coleta de dados e tratamento de informações sobre a observância das normas 
disciplinares e sobre crimes cometidos contra a administração pública; 
VI – sugerir medidas administrativas visando ao saneamento de ocorrências que prejudiquem ou que impeçam 
o adequado funcionamento da SEF; 
VII – divulgar e fazer cumprir os códigos de ética e a legislação que disciplina os servidores fazendários; 
VIII – promover apurações por meio de Tomadas de Contas Especiais, Comissões de Sindicância e 
Comissões de Processo Administrativo Disciplinar, quando houver necessidade; 
IX – encaminhar a conclusão dos processos ao Secretário de Fazenda para as providências cabíveis; 
X – promover reuniões periódicas com as unidades e a avaliação dos resultados alcançados e eventuais 
ajustes e adequações que se fizerem necessários para atingir os objetivos e resultados estabelecidos; 
XI – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. (grifo nosso) 

Como exposto, ainda que tenha ocorrido mudança na estrutura da extinta Corregedoria 
Fazendária, suas atribuições correcionais foram transferidas, em sua totalidade, para a atual Unidade de 
Corregedoria Fazendária. 

Procedimento Disciplinares em Curso 
Procedimentos(**)  Instaurados  Em andamento (*)  

Processo Administrativo Disciplinar – PAD 7 10 
Sindicância 13 2 
Instrução Prévia  11 2 
Acidente de Serviço 2 1 

                                                 
5 Conforme Decreto nº 33.370, de 29 de novembro de 2011 - Art. 8º O Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal será 
publicado em até 60 (sessenta) dias. 

 



Relatório Anual de Atividades – SEF – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
596 

 

Grupo de Trabalho 1 1 
Total  34 16 

(*) considerando também processos instaurados em exercícios anteriores. 
 (**) Além das atividades acima listadas, a UCF atende a demandas SOIWEB, diligências determinadas por autoridades  julgadoras e investigações 
reservadas. 

Encontram em apuração atualmente 28 (vinte e oito) processos (Sindicâncias, PADs e/ou 
outros). 

Procedimentos Instaurados Por Ano Período: 2003 a 2 012 
Ano  Quantidade  
2003 11 
2004 32 
2005 39 
2006 43 
2007 54 
2008 36 
2009 56 
2010 62 
2011 47 
2012 51 
2013 34 
Total  465 

Média Anual de Procedimentos Instaurados 
Período: 2003 a 2013 

 QUANTIDADE 
(a) Instaurações  465 
(b) Períodos  11 

Média Anual xe Instaurações (A/B)  42,27 

Punições Administrativas 
Punições  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total  

Demissão - - - 3 2 - - - - - - 5 
Cassação de Aposentadoria - - - - - - - - 1 - - 1 
Suspensão - 1 - - - - - - - - 1 2 
Advertência - - 1 - - - - - - - 1 2 
Total  - 1 1 3 2 - - - 1 - 2 10 

 
11. Controle Interno  

A Unidade de Controle Interno, no cumprimento das tarefas constantes do Plano Anual de 
Atividades de Controle Interno – PAACI/2013, efetuou o acompanhamento dos dados do Sistema de Gestão 
Governamental - SIGGO e do Sistema de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, procedeu a verificações 
em registros funcionais, análise de processos referentes às diversas áreas internas e às demais atividades 
que competem à Secretaria de Estado de Fazenda, visitas e inspeções em vários setores do órgão, 
reuniões com executores de contratos e convênios, instruções prévias para verificação de indícios de 
existência de prejuízo e outros, além do atendimento a demandas extras, oriundas, em sua maioria, da 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Também 
colaborou com as atividades da Unidade de Corregedoria Fazendária, uma vez que alguns servidores da 
Unidade de Controle Interno atuaram em processos de apuração de sindicância ou administrativos 
disciplinares. 

As atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno – UCI foram distribuídas em 16 
(dezesseis) áreas temáticas, a saber: capacitação, gestão orçamentária, gestão contábil, gestão financeira, 
gestão de suprimento de bens e serviços, gestão patrimonial, almoxarifado, gestão dos bens apreendidos, 
gestão de recursos humanos, licitações, contratos, convênios, prestação de contas da Gestão, 
acompanhamento de auditorias da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
elaboração de Planos de Atividades e Relatórios e assessoramento e orientações. 

Apresentamos, a seguir, os resultados obtidos em 2013 para algumas delas: 
Área de Recursos Humanos 

Foram analisadas as relações das dívidas de exercícios anteriores da Secretaria de Estado de 
Fazenda para com os servidores, entre os exercícios de 1999 a 2012, perfazendo um valor total de R$ 
4.013.816,52, corrigido até novembro de 2011, assim como verificados os processos de pagamentos das 
conversões de licença prêmio em pecúnia, referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2013, e 
analisados os procedimentos referentes à concessão do Auxílio Creche, com base em lista dos beneficiários 
do mês de janeiro de 2013. Também foram executadas atividades visando à verificação dos procedimentos 
referentes à instrução dos processos de concessão da Gratificação de Titularidade e do Adicional de 
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Qualificação dos servidores da Secretaria de Fazenda, para exame da regularidade da instrução, com base 
na Lei nº. 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto nº. 31.452/2010. Finalmente, foi conferida a Conversão 
de Licença Prêmio em Pecúnia dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda e constatada sua 
regularidade. 

 
Área de Contratos e Convênios 

Foram verificados o Contrato nº 51/2012-SEF, de fornecimento, instalação e manutenção do 
Sistema de Controle de Acesso às instalações prediais, o Contrato nº 22/2013-SEF, de aquisição de bens 
patrimoniais, o Contrato nº 18/2013, de aquisição de mobiliário para a Secretaria de Estado de Fazenda, os 
Contratos nº 16/2013 e nº 07/2012, na área de Tecnologia da Informação, o Contrato nº 28/2013, referente 
à aquisição de televisores, o Contrato nº 02/2012-SEF, firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso – FUNAP/DF, o Contrato nº. 15/2013, de serviços de engenharia, o Contrato nº. 50/2013, de reforma 
das agências de atendimento ao contribuinte, e os processos referentes à aquisição de garrafões de água 
potável e aquisição de carga de extintor. 

Foram ainda analisados os Convênios referentes ao Termo de Cooperação entre a Secretaria 
de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e Secretaria de Estado de Fazenda, o Convênio nº 
22/2010, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Distrito 
Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda,  o Convênio TC nº 06.2008.002.0001, 
celebrado entre a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO e a Secretaria de 
Estado da Fazenda do Distrito Federal, para utilização de espaço para fiscalização aduaneira, e o convênio 
com a associação ABRASF.  

Foram apresentadas, para todos esses casos sob análise, as necessárias recomendações para 
que os setores responsáveis procedessem a ajustes ou tomassem as demais providências legalmente 
determinadas. 

 
Área de Almoxarifado  

 Foram analisados os procedimentos executados no Núcleo de Almoxarifado - NUMOX, em 
relação ao disposto na Portaria nº 39- SEPLAN/DF- 30/05/2011, e recomendadas alterações em 
conformidade com o que dispõem as normas de segurança.  

 

Área de Bens Apreendidos 

Foram verificadas as mercadorias declaradas abandonadas, bem como analisadas as contas 
contábeis: 

• 1.9.9.4.1.01.00- Mercadoria em Depósito;  
• 1.9.9.9.4.04.00- Estoque Interno. 

 
A Unidade de Controle Interno colaborou com a Subsecretaria da Receita na elaboração de 

proposta de Ordem de Serviço, para normatizar, nos termos do Decreto nº. 33.269/2011, os procedimentos 
de administração das mercadorias, bens e/ou objetos apreendidos e declarados abandonados, sob a 
guarda da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como encaminhou à Subsecretaria de Administração 
Geral outra proposta de Ordem de Serviço referente à forma de utilização e incorporação desses bens 
apreendidos e declarados abandonados, para o caso de eles serem destinados à própria Secretaria de 
Estado de Fazenda. 

 
Área de Gestão Orçamentária e Financeira 

Foi efetuado o acompanhamento do Quadro de Detalhamento da Despesa da Secretaria de 
Fazenda, para constatação dos percentuais de utilização do orçamento para os Programas de Trabalho 
relativos à UG 130103 – Tesouro.  

Com as movimentações e alterações orçamentárias obteve-se, até final de dezembro de 2013, 
uma Despesa Autorizada de R$ 792.604.477,00, correspondente a 75% da Dotação Inicial, e a Despesa 
Liquidada no montante de R$ 524.890.375,88, correspondente a 66 % da Despesa Autorizada. 

Dos 21 programas de trabalho constantes da UG 130103 na LOA, para o exercício de 2013, 
não houve execução de 7 (sete) deles: 

• 04.122.6003.2422.9625 – Concessão de Bolsa Estágio da SEF; 
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• 04.122.6203.3104.0001 – Programa de Desenvolvimento Fazendário do DF– PRODEFAZ – 
PROFISCO; 

• 04.451.6003.3903.6972 – Reforma de Prédios e Próprios; 
• 28.841.0001.9030.0001 – Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna – 

Refinanciada – Distrito Federal; 
• 28.843.0001.9030.0002 – Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - 

Serviço da Dívida – Distrito Federal; 
• 28.844.0001.9029.0001 – Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Externa - 

Secretaria de Fazenda – Plano Piloto; 
• 28.846.0001.9033.6963 – Formação do Patrimônio do Servidor Público – Secretaria de 

Fazenda – Plano Piloto; 
O programa 04.128.6003.4088.0010, referente a Capacitação de Servidores – SEF, que 

também não constou do Quadro de Detalhamento da Despesa inicial da LOA 2013, para a UO 19.101, mas 
foi posteriormente incluído nos termos da lei, teve uma dotação autorizada e quase totalmente liquidada de 
R$ 27.627,00; 

 Consequentemente, os programas previstos pela Lei nº. 5.011, de 28 de dezembro de 2012 - 
Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2013, em que houve realização pela Unidade Gestora 130103 – 
Seção de Orçamento da SEF, durante o exercício pertinente, foram: 

• Administração de Pessoal, com empenho liquidado no valor de R$ 249.502.139,77; 
• Concessão de Benefícios a Servidores da SEF, com liquidado no valor de R$ 2.000,00; 
• Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, com empenho liquidado no valor de R$ 

25.007.874,81; 
• Modernização da Gestão Pública - SEF, com empenho liquidado no valor de R$ 49.999,53; 
• Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – 

PNAFM, com empenho liquidado no valor de R$ 4.092.615,36; 
• Modernização de Sistema de Informação do DF, com empenho liquidado no valor de R$ 

2.161.982,49; 
• Gestão da Informação e Sistemas de TI, com empenho liquidado no valor de R$ 

11.529.219,03; 
• Ação de Incentivo à Arrecadação e Educação Tributária – PINAT - Programa Nota Legal do 

DF, com empenho liquidado no valor de R$ 1.595.675,18; 
• Reintegra Cidadão, com empenho liquidado no valor de R$ 403.140,60; 
• Execução de Sentenças Judiciais – Precatórios, com empenho liquidado no valor de R$ 

192.864.801,11; 
• Execução de Sentenças Judiciais - Requisição de Pequeno Valor, com empenho liquidado 

no valor de R$ 4.452.217,01; 
• Execução de Sentenças Judiciais – Outras Decisões, com empenho liquidado no valor de 

R$ 50.000,00; 
• Ressarcimentos, Indenizações e Restituições – Secretaria de Fazenda, com empenho 

liquidado no valor de R$ 31.429.254,13; 
• Ressarcimentos, Indenizações e Restituições – Restituições de Tributos da Secretaria de 

Fazenda SEF, com empenho liquidado no valor de R$ 1.721.029,95. 
Foi também efetuada a verificação da gestão contábil e financeira e a análise das contas 

contábeis da UG 130103. 
A conta contábil 1.1.2.1.9.18.00 – Devedores por Créditos e Reversão a Regularizar encontrou-

se ao final de dezembro com saldo de R$ 47,28 (quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). 
A conta contábil 1.1.2.2.9.05.00 – Responsáveis por Danos – Em apuração encontra-se com 

saldo atual de R$ 5.444,36 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), 
devido a inscrição de responsabilidade realizada por meio da Nota de Lançamento 01669/2009, relativa ao 
processo nº. 040.000.202/2002, que se encontra na Procuradoria Administrativa - GECOB/PROCAD/PGDF 
e se refere a contratação de serviço pela antiga Subsecretaria de Auditoria da Secretaria de Estado de 
Fazenda e Planejamento, que redundou em apuração por Tomada de Contas Especial, cujo resultado 
ensejou ação de cobrança. Foi constatado que o responsável inscrito já se encontra regularizando o valor 
devido. 
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Foram verificadas as inscrições de restos a pagar correspondentes ao encerramento do 
exercício de 2013, tendo sido constatado o valor de R$ 15.567.695,50 para Restos a Pagar não 
Processados a Liquidar. 

Foram analisadas as contas contábeis 212160101 - Restos a Pagar Processados e 
212160201- Restos a Pagar não Processados, com base nos dados constantes do SIGGO e nos processos 
referentes a cada inscrição, e identificado que houve, ao final do exercício de 2012, inscrição indevida em 
Restos a Pagar dos saldos de diversos contratos, em detrimento das despesas que realmente são 
consideradas Restos a Pagar, contrariando o que dispõe o artigo 79 do Decreto nº 32.598/2010. 

Outra impropriedade detectada foi a existência de diversas inscrições em Restos a Pagar Não 
Processados, quando o correto seria em Restos a Pagar Processados, uma vez que a despesa já havia 
sido liquidada, contrariando assim o parágrafo 1º do artigo 79 do Decreto nº. 32.598/2010. 

 A equipe identificou, ademais, que também deveria ser revista a instrução processual de 
alguns dos casos analisados, para inclusão da documentação explicativa e detalhada sobre os valores 
inscritos em Restos a Pagar, como as despesas a que se referem e a nota de empenho relativa a cada 
inscrição. A ausência destas informações dificulta o entendimento das inscrições das despesas em Restos a 
Pagar e os motivos pelos quais as despesas não foram liquidadas em tempo hábil. Em alguns processos 
consta apenas o relatório do SIGGO referente a Restos a Pagar. 

   
Área de Correição 

Foi efetuado estudo do custo da sindicância objeto do processo nº. 040.002.715/2009, com a 
conclusão de que este se apresentou superior ao valor porventura recuperado pelo erário. Com isso, 
sugeriu-se a adoção de medidas capazes de evitar a elevação do custo do procedimento apuratório, sob a 
ótica da eficiência administrativa. 

Houve participação de servidores desta Unidade de Controle Interno nos seguintes processos 
da Unidade de Corregedoria Fazendária: 

• 126.000.012/2012 - Apuração Fato - Assunto Secundário: Relatório de Auditoria Nº 
01/2011-  DIRFI/CONAE/CONT; 

• 126.000.007/2013 – Tomada de Contas Especial; 
• 126.000.018/2013 Apuração Fato - Assunto Secundário: Infração Cometida POR 

MEMBROS DE COMISSAO AO INCISO III DO ART 190 DA LC 840/2011; 
• 126.000.023/2011 – Designação de peritos – Assunto: Denúncia junto ao SOIWEB nº 

256300, referente à Ata de Registro de Preços nº 044. HASP/2010, para a contratação da empresa Caviglia 
& Cia Ltda, Processo nº 040.006.272/2010. 

A totalização das atividades está agrupada por área de atuação, conforme quadro abaixo: 

Áreas de Atuação 

Áreas de Atuação 
Processos 
Analisados 
PAAAI/2008 

Processos 
Analisados 
PAAAI/2009 

Processos 
Analisados 
PAACI/2010 

Processos 
Analisados 
PAACI/2011 

Processos 
Analisados 
PAACI/2012 

Processos 
Analisados 
PAACI/2013 

Contratos e Convênios 22 24 20 22 17 15 
Gestão de Pessoas  11 03 03 03 228 (1) 24 
Gestão Financeira e Orçamentária 12 12 10 05 09 43 
Processo Administrativo Sumário 
Específico 

- - 04 02 - 01 

Processo Administrativo 
Disciplinar - - - - 01 04 

Grupo de Auditoria - - 01 01(2) -  
Total Geral  45 39 38 33 255 87 

Obs .: (1) Corresponde a 150 processos de Concessão de Gratificação de Titularidade e de Adicional de Qualificação e 68 processos de Concessão de 
Abono Permanência e Incorporação de Quintos/Décimos; (2) Conclusão de auditoria do contrato nº 14/2006 – SEF, celebrado entre a SEF e a empresa 
CTIS Tecnologia S.A. 

Evolução Anual das Visitas e Inspeções 
Atividades  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Realização de visitas e 
inspeções 204 196 170 102 153 172 

 
Área Gerencial – Boas práticas 

Foi realizado o acompanhamento das boas práticas afetas ao controle interno, para 
recomendação de sua adoção pela Secretaria de Fazenda, como a sugestão à Subsecretaria de 
Administração Geral de utilização do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
disponível no Portal da Transparência do Governo Federal, para verificar a situação dos fornecedores, visto 
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que as recentes alterações na exposição de dados nesse sítio tornou as informações publicadas ainda mais 
transparentes. Foi também recomendado por esta Unidade de Controle Interno que os processos sejam 
instruídos de forma a restar evidenciada a sua relação com outros que apresentem sequência de um 
mesmo assunto, para permitir a identificação de todo o fluxo de atos e fatos. Sugeriu-se o cumprimento da 
legislação referente a compras sustentáveis, além de iniciativas para cumprimento da legislação que visa 
garantir a transparência da informação.      

Tendo em vista a preocupação de se garantir o adequado aproveitamento de mercadorias 
declaradas abandonadas, para cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade, esta 
Unidade de Controle Interno colaborou na verificação de procedimentos que devam ser adotados para 
eventual doação de medicamentos/produtos farmacêuticos apreendidos para o sistema público de saúde.  

Ainda, sugeriu à Subsecretaria de Contabilidade orientação às demais unidades gestoras, 
mediante envio de mensagem pelo SIGGO, para obtenção das relações de rol de responsáveis por bens, 
valores e dinheiro públicos, referentes a períodos anteriores a 31 de dezembro de 2012, bem como a 
necessidade de correção dos lançamentos dos eventos que se refiram a despesas não vinculadas, 
utilizados para registro de atos decorrentes de execução de contratos ou convênios, com orientação sobre a 
correta utilização dos eventos correspondentes a cada caso.  

                 
Área Gerencial – Acompanhamento das Decisões do TCD F 

Esta Unidade de Controle Interno, em cumprimento ao artigo 3º do Decreto nº. 34.367/2013, 
coordena o atendimento às decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, afetas à própria Secretaria 
de Fazenda, e redireciona para seus interessados as demais decisões que têm sido remetidas também a 
esta Secretaria, pela Colenda Corte de Contas. 

Temos assim redirecionado para a Subsecretária de Tomada de Contas Especial da Secretaria 
de Estado de Transparência e Controle do DF todas as decisões atinentes à conclusão de apurações de 
sua competência, visto ser aquele setor o responsável pelos registros de inscrição e baixa de agentes 
públicos que foram indicados como responsáveis durante os processos apuratórios. 

                                                                                         

Órgão Responsável por Atender a 
Informação Requerida  

1º Semestre  3º Trimestre  4º Trimestre  Subtotal  

SUCON 15 38 24 77 
DIGEP 2  1 3 
SUAG   2 2 
SUTES  1 2 3 
SUREC   1 1 
SUTIC   1 1 
AJL   2 2 
UCI 9 12 6 27 
STC  15 5 20 
Outros Órgãos do GDF  3 9 12 
Subtotal  26 69 53 148 

     
Total de Decisões  148    

 
12. Assessoria Jurídico-Legislativa  

A Assessoria Jurídico-Legislativa do Gabinete do Secretário de Fazenda, unidade orgânica de 
assessoramento diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Fazenda e integrante do Sistema 
Jurídico do Distrito Federal (art. 2º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 395/2001), tem sob sua 
responsabilidade (Lei nº 3.167/2003 e Decreto nº 33.968/2012): 

1 - Proferir pareceres em: 
 

a) proposições legislativas, especialmente decretos (Decreto nº 32.598/2010); 
b) recursos administrativos hierárquicos; 
c) processos de consulta; 
d) processos de compensação com precatório; 
e) processo de contratação: 

� mediante adesão à ata de registro de preços (Decreto nº 34.509/2013); 
� para fins de cotejo de edital com o edital padrão aprovado pela Procuradoria-Geral do 

Distrito Federal – PGDF; 
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� para verificação do atendimento das recomendações da PGDF lançadas previamente 
em parecer específico ou normativo. 

2 - Elaborar projetos de texto normativo sobre matéria tributária (Projetos de lei, decretos e 
portarias), especialmente em relação aos atos aprovados no âmbito do CONFAZ a partir de 04/10/2012 
(Portaria SEF nº 200/2012); 

3 - Preparar informações em processo intentado junto a órgãos do Poder Judiciário contra o 
Secretário e monitorar demandas de interesse da Secretaria; 

4 - Assessorar o Secretário nas questões pertinentes ao Gabinete e/ou aquelas em que for 
solicitado seu pronunciamento; 

5 - Acompanhar projetos de interesse da Secretaria junto ao Poder Legislativo. 
 

Recebimentos de Demandas 
 

Dentre as atribuições listadas, esta Assessoria recebeu: 

 

Demandas 
Quantitativos p or Exercício  

% 
2009 2010 2011 2012 2013 

Expedientes 560 839 940 1.435 1.031 61,92% 
Processos 468 588 693 774 634 37,08% 

Total  1.028 1.427 1.633 2.209 1.665 100% 
   

Atividades do Exercício  
 

Considerando as manifestações e pronunciamentos desta Assessoria (processos e 
expedientes), foram expedidos, entre pareceres, ofícios, memorandos, despachos, proposições legislativas 
e informações prestadas em ações judiciais: 

 

Atividades 
Quantitativo p or Exercício  % 

2009 2010 2011(2) 2012 2013  
Decretos encaminhados 161 65 53 26 83 4,76% 
Despachos 367 226 618 247 239 13,70% 
Exposição de motivos 173 102 82 68 110 6,31% 
Homologação (decretos legislativos) 19 6 4 4 14 0,80% 
Memorandos 113 182 294 740 606 34,75% 
Mensagens (minutas) 49 29 37 21 32 1,83% 
Ofícios (1) 149 230 182 289 293 16,80% 
Informações em mandado de segurança 
(2) - - - 87 73 4,19% 

Pareceres (incluídas as Notas Técnicas) 283 156 121 131 183 10,49% 
Projetos de leis encaminhados 30 21 35 20 18 1,03% 
Portarias 281 103 22 86 93 5,33% 

Total 1.625 1.161 1.448 1.718 1.744 100% 
Observações: 

(1) Inclui as minutas de Ofício do GAB/SEF minutadas pela AJL/SEF e as informações em ações/mandado de segurança prestadas até 2011; 
(2) Tópico específico a partir de 2012.  
 

Acompanhamento de demandas junto à CLDF: 

 
No que se refere à atribuição prevista no inciso VI do art. 6º da Lei nº 3.167/2003, foram 

acompanhadas junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF os seguintes quantitativos de 
demandas:  

 

Órgão 
Quantitativo Por Exercício  

2009 2010 2011 2012 2013 
CLDF 49 21 21 21 25 

 

Em 2013, foram acompanhadas as seguintes demandas junto à CLDF: 
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Nº da 

Proposição Ementa Situação 

PDL 
193/2013 

Homologa os Convênios ICMS 38/12 e 135/12 (Isenção ICMS nas saídas de veículos 
destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista). 

Publicado o Decreto 
Legislativo nº 1.967/2013. 

PDL 
195/2013 

Homologa os Convênios ICMS 142/11; 33/12; 74/12; 83/12; 90,12; e 138/12 (Isenção de 
ICMS em operações e prestações relacionadas com a Copa das Confederações FIFA 
2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014). 

Publicado Decreto 
Legislativo nº 1.968/2013. 

PDL 
219/2013 Homologa o Convênio ICMS 14/13. Publicado o Decreto 

Legislativo nº 1.997/2013 

PDL 
223/2013 

Homologa os Convênios ICMS 195/11; 49/11; 123/08; 18/11; 108/08; 54/11; 72/11; 
102/11; 134/11; 17/12; 100/09; 110/09; 20/10; 99/10; 160/10; 26/11; 60/11; 139/11; e 
28/12. 

Publicado o Decreto 
Legislativo nº 2.000/2013 

PDL 
224/2013 Homologa os Convênios ICMS 131/10 e 87/12. 

Publicado o Decreto 
Legislativo nº 1.998/2013 

PDL 
231/2013 

Homologa o Convênio ICMS 29/13. Publicado o Decreto 
Legislativo nº 1.999/2013 

PDL 
232/2013 Homologa os Convênios ICMS 143/10, 178/10, 106/11, 107/12 e 55/11. 

Publicado Decreto 
Legislativo nº 2.002/2013. 

PDL 
233/2013 

Homologa os Convênios ICMS 07/13, 106/13, 133/08, 126/11, 09/13 e 55/13. Publicado Decreto 
Legislativo nº 2.003/2013. 

PDL 
238/2013 

Homologa os Convênios ICMS 140/10, 182/10, 27/12, 96/12, 77/13, 20/12, 61/12, 118/11, 
125/11, 22/12, 99/98, 12/99, 119/11, 19/12 e 97/12. 

Publicado Decreto 
Legislativo nº 2.004/2013. 

PDL 
244/2013 

Homologa os Convênios ICMS 12/12, 20/13, 22/13 e 116/13 (inciso I da cláusula 2ª - 
prorrogação do Convênio ICMS 38/12). 

Publicado o Decreto 
Legislativo nº 2.005/2013. 

PL 
1244/2012 

Altera a Lei nº 1.254/96 (alíquota do ICMS em operações com querosene de aviação - 
QAV) 

Publicada Lei nº 
5.095/2013. 

PL 
1399/2013 

Recupera DF (Convênio ICMS 149/12) - Programa de recuperação de créditos tributários 
do DF. 

Publicada Lei nº 
5.096/2013. 

PL 
1416/2013 

Altera a Lei nº 1.254/96 – Alíquota interestadual de 4% para produtos importados - 
Resolução 13/2012 do Senado Federal, Convênio ICMS 38/13 e outras normas. 

Publicada Lei nº 
5.099/2013. 

PL 
1449/2013 Altera a Lei nº 4.595, de 14 de julho de 2011 - prazo de vigência simples candango Publicada Lei nº 

5.098/2013. 
PL 

1516/2013 Altera a Lei nº 5.096/2013 (Prorroga o RECUPERA DF) 
Publicada Lei nº 

5.114/2013. 
PL 

1573/2013 Altera a Lei nº 4.997/2012 e dá outras providências (benefício CODHAB). Publicada a  Lei nº 
5.287/2013 

PL 
1636/2013 

Institui a segunda fase do Programa de Recuperação de Créditos Tributários do Distrito 
Federal - RECUPERA-DF e dá outras providências (Convênio ICMS 50/13). 

Publicada Lei nº 
5.211/2013. 

PL 
1637/2013 Altera o art. 48 da Lei nº 1.254/96 - inscrição facultativa no CFDF na ST. Publicada a Lei nº 

5.215/2013 

PL 
1665/2013 

Lei nº 4.866, de 05 de julho de 2012, que dispõe sobre os depósitos judiciais de tributos 
de competência do Distrito Federal. 
 

 
Publicada Lei nº 

5.223/2013. 
PL 

1666/2013 Revoga o Capítulo II da Lei nº 3.196, 29/09/2013 - Incentivo creditício - PRODF. 
Publicada Lei nº 

5.236/2013. 
PL 

1687/2013 
Altera a Lei 5.005/2012. Publicada a Lei nº 

5.214/2013 
PL 

1688/2013 Pauta de valores do IPVA 2014 e dá outras providências. 
Publicada a Lei nº 

5.268/2013. 
PL 

1695/2013 Altera a Lei nº 1.355/96 e dá outras providências (responsáveis tributários do ISS). Publicada a Lei nº 
5.256/2013. 

PL 
1709/2013 Altera a Lei nº 4.276/2008 - Oferta pública do FUNDEFE 

Publicada a Lei nº 
5.274/2013. 

PLC 80/2013 Altera o Decreto-lei nº 82/66 - reduz a alíquota do serviço aeroportuário 
Publicada a Lei 

Complementar nº 
876/2013. 

 
Acompanhamento de demandas junto ao TCDF: 

Foram acompanhadas junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF os seguintes 
quantitativos de demandas: 

 

Órgão 
Quantitativo Por Exercício  

2009 2010 2011 2012 2013 
TCDF(1) (2) - 41 - 49 12 

Observações: 

(1) No exercício de 2009 esta atribuição não estava a cargo da AJL/SEF. A partir de 17/05/2013, tal atribuição ficou sob responsabilidade da UCI/SEF, 
conforme Decreto nº 34.367/2013; 

(2) Sem informação em relação a 2011. 
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Dentre as demandas acompanhadas junto ao TCDF no exercício de 2013, merecem destaque 
as seguintes: 

  
Nº do 

Processo Assunto Situação 

24.658/2012 

Representação apresentada pela empresa Type Máquinas e Serviços Ltda., 
versando acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 24/2012-
DISUL/UAG/SEF-DF, cujo objeto é a aquisição de impressoras monocromáticas, 
multifuncionais monocromáticas, impressoras coloridas, incluindo garantia "on 
site" de 48 meses. 

Arquivado  
(Decisão nº 1914/2013)  

4.819/2013 
Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2013/DISUL/SUAG/SEF-DF, da Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal, tendo por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação. 

Arquivado  
(Decisão nº 2010/2013) 

9.020/2011 

Representação nº 22/2010, do Ministério Público junto à Corte, acerca de 
possível descumprimento da deliberação contida no item II da Decisão nº 
5831/2009 deste Tribunal (ref. regulamentação da Lei nº 33/87 - Carreira de 
Auditoria tributária) 

Arquivado  
(Decisão nº 3586/2013) 

30.178/2012 

Análise de informações fornecidas pelo MPDFT, por meio do Ofício nº 
1543/2012-PGJ/MPDFT e anexos, acerca do descumprimento, por parte do 
Distrito Federal, das exigências para a renúncia 
de receitas elencadas nos diplomas legais pertinentes, em especial na LRF e na 
LODF (ref. PROATACADISTA). 

Em trâmite - Instrução 
(Decisão nº 342/2013) 

43.103/2009 
Auditoria realizada na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF, com 
o objetivo de examinar a regularidade dos pagamentos efetuados em favor da 
empresa ADLER.  

Em trâmite - Instrução 
(Decisão nº 4993/2011) 

43.430/2009 

Auditoria de Regularidade realizada na Secretaria de Estado de Fazenda do 
Distrito Federal – SEF/DF, em atenção ao item “4-b” da Decisão nº 8.025/09 
(Processo nº 41.100/09) – Processos de reconhecimento de dívida em favor da 
empresa VERTAX. 

Em trâmite - Instrução 
(Decisão nº 5790/2011) 

17.421/2007 
Auditoria levada a efeito na Secretaria de Estado de Fazenda, motivada pela 
Decisão nº 5887/2010, para avaliar a confiabilidade do SIGGO. 

Em trâmite – Instrução 
(Despacho Singular nº 219/2012-
GC/RCC)  

17.000/2008 
Auditoria de Regularidade realizada no FUNDEFE, destinada a examinar 
procedimentos e processos relativos à concessão do incentivo creditício 
promovido pelo PRÓ-DF II e programas anteriores. 

Em trâmite - Pedido de Reexame 
da SDE pendente de julgamento  
(Decisão nº 304/2013) 

15.063/2012 
Representação formulada pelo Ministério Público junto à Corte, na qual é 
requerida a análise da Lei 4.732/11em face dos princípios da economicidade, 
legalidade, moralidade e legitimidade. 

Sobrestado  
(Decisão nº 5069/2013) 

 
Acompanhamento de demandas junto ao Poder Judiciári o: 

 
Sem desconsiderar a competência da Procuradoria-Geral do Distrito Federal quanto ao 

acompanhamento de demandas perante o Poder Judiciário, mereceram atenção especial desta Assessoria, 
em 2013, as seguintes demandas: 

 
Tribunal  Processo  Assunto  Situação  

STF 

ADI 4730 

ADI ajuizada pela FEBRAFITE em face dos arts. 2º e 15 da Lei 
Distrital nº 4717/2011, que reestrutura a Carreira de Auditoria 
Tributária do DF. 
 

Em pauta, aguardando 
julgamento  (04/03/2013). 

ADI 4972 
ADI ajuizada pelo PGR em face dos arts. 8º a 13 da Lei 
Distrital nº 3196/2003 (incentivo creditício – Pró-DF II) 
 

Conclusos ao Relator 
(21/10/2013). 

RE 724452 

RE interposto pelo DF na ADI 2011.00.2.008658-6, ajuizada 
pela MPDFT em face das Leis distritais 4452/2009 (art. 3º), 
4289/2008 (art. 3º) e 4072/2007 (art. 2º) – permissão para SEF 
alterar a pauta do IPTU – e julgada procedente no TJDFT. 

Manifestação da PGR pelo 
desprovimento do RE 
(27/09/2013). Conclusos 
ao Relator (27/09/2013). 

RE 725228 

RE interposto pelo MPDFT na ADI 2011.00.2.009627-7, 
ajuizada pelo MPDFT em face das Leis distritais 4459/2009 
(art. 3º), 4292/2008 (2º) e 4071/2007 (art. 2º) – permissão para 
SEF alterar a pauta do IPVA – e julgada improcedente no 
TJDFT. 

Conclusos ao Relator 
(06/12/2012). 

TJDFT 

ADI  
2012.00.2.000536-0 

ADI ajuizada pelo MPDFT em face da expressão “efetivos, 
ocupados e”, constantes do artigo 2º; dos  
artigos 15; 16; 17, § 1º; e 19; e do Anexo III da Lei Distrital nº 
4717/2011, que reestrutura a Carreira de Auditoria Tributária 
do DF. 

Tramitação suspensa  até 
o julgamento da ADI 
4730/DF pelo STF 
(6/7/2012). 

ADI 
2013.00.2.0018454-8 

ADI, com pedido de liminar, ajuizada pelo MPDFT em face da 
Lei nº 2708/2001 e Decretos nº 34235/2014 e 34362/2013. 

Aguarda julgamento do 
pedido liminar. 

TJDFT ADI ADI, com pedido de liminar, ajuizada pelo MPDFT em face dos Aguarda julgamento do 
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Tribunal  Processo  Assunto  Situação  
2013.00.2.017114-5 artigos 1º, 2º, 3º e 10 da Lei nº 5005/2012 e dos artigos 1º, 9º 

e 10 da Lei nº 5099/2012. 
pedido liminar. 

ADI  
2012.00.2.011535-3 

ADI, com pedido de liminar, ajuizada pelo MPDFT em face dos 
artigos 1º e 2º da Lei nº 4808/2012 (PROATACADISTA). 

Julgada procedente  
(28/5/2013). Interposto 
recurso extraordinário, 
admitido na origem 
(06/11/2013). 

ADI 2012.00.2.014916-6 ADI ajuizada pelo MPDFT em face da Lei nº 4732/2011. 
Julgada improcedente  
(17/12/2013). 

Ordinária 
2011.01.1.092171-3 

(3ª VFP) 

Ação proposta pelo SINDIFISCO/DF, pleiteando que o que o 
Distrito Federal se abstenha de exigir, acometer, tolerar, 
enquadrar, nomear e manter servidores aprovados no 
concurso de Fiscal Tributário de nível médio em atribuições de 
Fiscal Tributário de nível superior e servidores aprovados no 
concurso de Técnico Tributário de nível médio, em atribuições 
de Agente Fiscal Tributário de nível superior ou, promover o 
retorno dos mesmos ao exercício de suas atribuições 
originárias, ou, na falta de cargo equivalente, colocando-os em 
disponibilidade. 

Sentença: extinção sem 
resolução de mérito 
(12/12/2011). Apelação 
desprovida  (19/09/2012). 
Sentença: extinta a 
execução, baixa do 
processo (13/09/2013) 

 

 13. Assessoria de Comunicação Social 
 

A Assessoria de Comunicação Social – ASCOM  é responsável por gerenciar a imagem da 
Secretaria de Fazenda, sendo seu papel trabalhar a comunicação interna e externa, e ainda desenvolver 
uma comunicação integrada em convergência com diferentes áreas, de modo a favorecer uma atuação 
conjunta.  

O objetivo é divulgar de forma transparente os atos da administração tributária local e zelar 
pela imagem de austeridade, transparência e de compromisso ético e administrativo da pasta. 

Também cabe à ASCOM reforçar o papel social da Secretaria e promover eventos que 
estimulem servidores, contribuintes e os próprios pares de Governo a participar das atividades em prol da 
melhoria da qualidade de vida, definidas pelas diretrizes do Governo do Distrito Federal. 

A ASCOM desenvolve e mantém uma série de produtos jornalísticos que têm como objetivo 
principal aproximar a sociedade do cotidiano fiscal/tributário. Ao manter a comunidade informada, tenta-se 
estabelecer uma relação de confiança entre seus públicos e a instituição.  

Dessa forma, cabe à ASCOM o fluxo contínuo das informações necessárias à manutenção 
dessa relação e para o dia a dia do contribuinte, atendendo aos quesitos de transparência e direito à 
informação de qualidade.  

 

Canais 
A ASCOM possui hoje diversos canais on e off-lines, totalmente redesenhados para atender 

um público definido, em linguagem e periodicidade adequados. O principal deles é o Portal Institucional 
(www.fazenda.df.gov.br) que tem a missão de disponibilizar todas as informações e serviços da Secretaria 
de Fazenda de forma profícua e efetiva, agregando valor ao relacionamento junto aos contribuintes e 
demais cidadãos. Já para os clientes internos estão outras mídias como a Intranet, o fundo de tela do 
Desktop, murais e o correio eletrônico cujas mensagens são disponibilizadas diariamente (via lista geral) a 
partir do envio de demandas à assessoria por parte das demais áreas. 

Desde o início de 2013 esses canais vêm sendo totalmente renovados, tanto do ponto de vista 
tecnológico quanto em relação às estratégias de utilização. Eles foram reformulados com adequação do 
leiaute para padrão mais atrativo e intuitivo, modificando as plataformas tecnológicas e com a revisão de 
todo o conteúdo para tornar o acesso mais fácil à navegação. 

Por outro lado, menos formal, para criar ainda mais proximidade com a população do DF, a 
Ascom criou em 2012 as redes sociais da Fazenda que foram reformuladas em 2013, conforme o público-
alvo. A pasta possui contas no Facebook, Twitter, Google+, Youtube e, mais recentemente, o Instagram.  

A ideia é, cada vez mais, humanizar a Secretaria, popularizar os temas de forma didática e 
levando notícias, avisos e todo tipo de comunicado de utilidade pública necessário ao cotidiano dos 
contribuintes que participam desses canais, de maneira simples e sucinta. 

Em 2013, foram mais de mil postagens produzidas para o Facebook com temas variados, 
sempre desenvolvidos como informação de apoio às campanhas estratégicas da época em questão. 
Atualmente, o canal possui 1.665 seguidores (FanPage) e diversos “amigos” profissionais da comunicação 
no perfil ASCOM SEF, destinado especificamente à imprensa. 
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No Twitter, acumulamos quase quatro mil tweets e já são 914 seguidores. A grande massa 
desses usuários chegou com a ampliação das estratégias de utilização e abordagem em 2013, quando foi 
dada maior ênfase no trato direto aos internautas, a comunicação efetiva via DM (mensagens diretas) e com 
o crescimento dos retweets e menções ao canal. 

No YouTube ainda são poucos os vídeos postados, em especial permanecem aqueles 
produzidos pelas empresas contratadas pelo Governo do Distrito Federal para publicidade. Mas há planos 
para que, em 2014, sejam produzidos vídeos profissionais e caseiros na Secretaria, voltados à promoção 
dos temas pertinentes à pasta. 

A ASCOM, em 2013, recebeu em média, 80 demandas por mês – contabilizando os pedidos 
internos e externos. De todo o material divulgado, provocado ou não pela assessoria, pode-se afirmar que 
60% foi positivo à imagem da SEF, 30% neutro ou apenas para ciência da informação e 10% negativo, com 
destaque para temas como Nota Legal, ITCD, Greve dos servidores, Atendimento nas Agências e Fundo 
Constitucional. 

 

Produção de Conteúdo 
No que diz respeito à produção de conteúdo, em 2013, a ASCOM superou as expectativas 

para o ano. Diversos canais são alimentados diariamente – canais on-lines (Portal SEF, Intranet, Redes 
Sociais, Plano de Fundo do Desktop e lista geral de e-mails) e os off-lines (banners, cartazes, boletins, 
apresentações, convites, folhetos, infográficos, manuais, etc). 

Entram nesse escopo a produção de notas, reportagens, coberturas, textos para comunicados, 
material gráfico, apresentações, artigos e etc. Mais de 800 produtos foram desenvolvidos este ano, sendo 
que somente em textos para os portais foram contabilizadas mais de 350 notícias veiculadas, quase 
diariamente, nos portais SEF e Intranet. 

 
Publicidade 

Em 2013, a ASCOM trabalhou fortemente a publicidade em campanhas com o propósito de 
informar os contribuintes sobre obrigações tributárias e prazos, além de utilizar linguagem e estética nas 
propagandas veiculadas em toda a imprensa e canais específicos, objetivando humanizar a Secretaria e 
ainda demonstrar sua importância e proximidade na vida do cidadão comum que paga impostos. 

Por intermédio da Secretaria de Publicidade Institucional, organizou as campanhas do IPTU e 
IPVA 2013, e do Programa de Recuperação de Créditos Tributários (Recupera DF) na primeira e segunda 
fases. Pelo GDF Dia a Dia, divulgou ainda, os investimentos em infraestrutura realizados durante a reforma 
das agências da Receita. 

 

14. Unidade de Inteligência Fazendária e Gestão de Riscos 
 

Atividades Desenvolvidas 
• Implementação, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação (PSI) 

da SEF; 
• Implantação do sistema de controle de acesso do Ed. Vale do Rio Doce; 
• Implantação e aprimoramento do monitoramento de vídeo da SEF; 
• Licitação de roller stick acessório para crachá; 
• Encaminhamento de Relatório de Incidentes; 
• Capacitação e conscientização de segurança; 
• Julgamento dos casos excepcionais relacionados à liberação a sites na rede SEF; 
• Levantamento dos sistemas críticos em parceria com o plano de continuidade do negócio da 

TI; 
• Realização de ações de gestão nos setores identificados pelo Gabinete como prioritário; 
• Definição de regras e perfis de acesso a sites internet; 
• Prova de conceito da ferramenta de monitoramento de rede; 
• Confecção de Projeto Básico para aquisição de software de auditoria em banco de dados e 

monitoramento de rede; 
• Desenvolvimento de Política de Desligamento e alteração de lotação da SEF; 
• Mapeamento de riscos atinente aos principais setores de atuação da SEF; 
• Capacitação em qualidade no atendimento na portaria da SEF; 
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• Monitoramento e acompanhamento da atualização tecnológica do sistema Firewall de 
acesso a internet;  

• Desenvolvimento de metodologia para consolidação de informações sobre maturidade de 
segurança da SEF; 

• Elaboração de artefatos padrões para suprir os processos de registro e acompanhamento 
de incidentes registrados; 

• Desenvolvimento de campanhas de conscientização interna em torno da temática de 
segurança corporativa. 

 

15. Diagnóstico da SEF 
As despesas realizadas no ano de 2013 totalizaram cerca de R$ 17,6 bilhões e para o 

exercício de 2014, de acordo com o Decreto nº 35.114, de 29/01/14 que dispõe sobre a Programação 
Orçamentária e Financeira e cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo, as despesas estão 
compostas da seguinte forma: Poder Executivo: 20,8 bilhões e Poder Legislativo: 704 milhões 

O orçamento do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF que é destinado a 
organização e manutenção da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem 
como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, atingiu o valor de 
R$ 10.694.936.470,00, sendo repassados: R$ 5.089.777.886,00 à Segurança Pública; R$ 2.888.680.640,00 
à saúde. 

Para o exercício de 2014, será aportado no FCDF o valor de R$ 11.664.812.281,00, o que 
representa uma correção de 9,07% em relação ao exercício anterior, de acordo com a variação da Receita 
Corrente Líquida – RCL da União. Desse montante, serão destinados R$ 5.748.583.592,00 à Segurança, 
R$ 3.108.080.645,00 à Saúde e R$ 2.808.148.044,00 à Educação. 

No ano de 2013, a arrecadação de origem tributária alcançou a cifra de R$ 11,9 bilhões. Isto 
significa dizer que, em comparação com o ano de 2012, foi obtido um crescimento nominal de 12,3% e um 
crescimento real de 5,5% (com base no INPC/IBGE) das receitas tributárias, em que pese o fato de que o 
Produto Interno Bruto Nacional tenha sido de 2,28% (com base em informação do BACEN) e o Produto 
Interno Bruto do DF tenha alcançado o índice de 1,5%, apenas, segundo a Companhia de Planejamento do 
DF (Codeplan). Diante do contexto, verifica-se que a expansão da arrecadação tributária foi viabilizada 
pelos esforços da administração fazendária quanto à recuperação de créditos e quanto à promoção de 
novas cobranças.   

Ainda no contexto de arrecadação de receitas de cunho tributário, vale registrar o 
comportamento de recolhimento de alguns tributos. Em cotejo dos anos 2012 e 2013, observa-se uma 
variação real positiva de 7,6% no nível de arrecadação do ISS, uma variação real positiva de 12,2% no nível 
de arrecadação do ITBI, uma variação real positiva de 172,5% no nível de arrecadação do ITCD e uma 
variação real positiva de 9,5% do nível de arrecadação da TLP.  

Vale ressaltar que o aumento percentual considerável do nível de arrecadação do ITCD 
decorreu de promoção de lançamentos tributários sobre doações ocorridas no período compreendido entre 
os anos 2008 e 2011, por meio de informações fiscais obtidas perante a Receita Federal, sendo que o 
respectivo recolhimento do imposto foi incentivado e realizado via programa Recupera-DF. Ademais, vale 
anotar a entrada em operação, a partir de junho de 2013, do sistema que permite aos cartórios efetuarem o 
lançamento do ITCD diretamente, desde que não esteja ajuizado. Esta modalidade reduziu sobremaneira o 
prazo para conclusão de separações e espólios, o que permitiu liberar uma demanda reprimida do ITCD que 
impactou diretamente na arrecadação desse tributo e permitiu um incremento na arrecadação no período 
compreendido entre junho a dezembro de 2013 de cerca de R$ 22 milhões, quando comparado com mesmo 
período de 2012, em valores nominais. 

Verifica-se que, no exercício de 2013, foi mantido o foco da Coordenação de Fiscalização 
Tributária nas atividades de monitoramento, cujo objetivo principal é evidenciar a presença do Fisco e 
estimular o cumprimento espontâneo de obrigações tributárias.  

Com o fito de promover grandes ações ao longo do ano de 2014, a SEF/DF planeja: 
• Consolidar as atividades de monitoramento, utilizando informações disponíveis para 

acompanhamento do comportamento tributário e identificação de eventuais inconsistências para 
comunicação célere aos contribuintes.  Continuação do Malha-DF, que visa à correção espontânea de 
eventuais divergências identificadas; 

• Manter a expedição permanente de ordens de serviço às equipes de auditoria para 
execução de ações fiscais com perspectiva de constituição de crédito tributário, a serem realizadas em 
empresas que não corresponderam ao monitoramento e em outras em que haja indícios relevantes de 
descumprimento de obrigação principal; 
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• Consolidar as melhorias nas condições de trabalho da Gerência de Fiscalização de 
Mercadorias em Trânsito, com a adequação das instalações, sistemas, equipamentos e condições de 
segurança. Implantar o Núcleo de Controle de Operações Estaduais – NUCOE e do Centro de 
Monitoramento Eletrônico de Mercadorias em Trânsito – CMEMT dentro da sistemática de fiscalização com 
base nas informações disponibilizadas pelo do Posto Fiscal Eletrônico – PFE; 

• Intensificar as ações de cobrança dos impostos com a criação da Coordenação de 
Cobrança Tributária. 
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13.1. BANCO DE BRASÍLIA S.A. – UO: 19.202 
O Banco de Brasília S.A. – BRB é uma Sociedade de Economia Mista, de capital aberto, criada 

conforme autorização contida na Lei Federal n.º 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das 
Sociedades Anônimas, pelo Estatuto Social e demais disposições legais aplicáveis. 

O Banco tem por objetivo o exercício de quaisquer operações bancárias, passivas e 
acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas 
formas e o exercício de quaisquer atividades autorizadas aos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 
inclusive operações de câmbio, das quais resulte a promoção do desenvolvimento econômico e/ou social do 
Distrito Federal, da Região Centro-Oeste e das demais áreas de sua influência.  

Na qualidade de agente financeiro do Distrito Federal, compete ao BRB: 
I.Receber, a crédito do tesouro do Distrito Federal, as importâncias provenientes de arrecadação 

de tributos, subvenções, auxílio e quaisquer outras rendas; 
II.Realizar os pagamentos necessários à execução orçamentária do Distrito Federal, 

consubstanciada no orçamento aprovado e em créditos abertos, de acordo com as autorizações que lhe 
forem transmitidas pelo Secretário de Estado da Fazenda; 

III.Receber, na qualidade de executor de serviços bancários do Distrito Federal, as 
disponibilidades de quaisquer órgãos ou entidades vinculadas ao Distrito Federal. 

O BRB poderá, na forma da lei, financiar obras públicas do Distrito Federal, de caráter 
produtivo ou de relevante interesse social, observadas, sempre, a viabilidade técnica do projeto e a 
segurança de retorno dos créditos concedidos e as normas legais e regulamentares. 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Quadro BRB  763 334 686 1.260 3.033 
Requisitados Órgãos do GDF - - - - - 
Servidores comissionados sem vinculo efetivo 
(emprego em comissão) - 3 - - 3 
Estagiários  - 143 0 227 370 
Jovem Aprendiz  - 57 0 61 118 
Subtotal (Força de T rabalho)  763 537 686 1.548 3.524 
(+)Cedidos para empresas do conglomerado  - 113 - - 113 
(+) Cedidos outros órgãos  - 9 - - 9 

Total  Geral  763 659 686 1.538 3.646 
 

1. Realizações  

PROGRAMA TEMÁTICO 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira - 2013 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Despesa 
Autorizada Executado 

1471 - Modernização de Sistema de Informação 69.240.172 69.240.172 22.098.908 
0019 – Modernização de Sistema de Informação – Modernização Tecnológica 
BRB – Distrito Federal 69.240.172 69.240.172 22.098.908 
3501 – Reforma de Pontos de Atendimento 2.832.500 2.832.500 1.804.845 
0022 - Reforma de Pontos de Atendimento – Banco de Brasília S/A – DF  2.832.500 2.832.500 1.804.845 
3045 -  Instalação de Pontos de Atendimento 37.707.550 37.707.550 3.291.973 
0009 – Instalação de Pontos de Atendimento – Banco de Brasília S/A 37.707.550 37.707.550 3.291.973 
8505 – Publicidade e Propaganda 40.200.000 40.200.000 23.489.713 
6974 – Publicidade e Propaganda – Banco de Brasília S/A – Distrito Federal 40.200.000 40.200.000 23.489.713 

Total do Programa 149.980.222  149.980.222 50.685.439 

O Modelo de Gestão da Tecnologia do BRB está fundamentado nos modelos de boas práticas, 
principalmente no COBIT e ITIL. A partir de sua implementação, o BRB tem obtido ganhos significativos na 
gestão dos processos relativos à segurança de TI.  

O BRB está com projetos em desenvolvimento para modernização do parque tecnológico e do 
negócio do Banco. Os principais Projetos Estruturantes de Tecnologia, com horizonte de conclusão de 2 a 3 
anos, estão estimados em R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), conforme estratégia 
aprovada na 3.241º Reunião de Diretoria, em 10/05/2013 e 515ª Reunião Conselho de Administração, em 
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26/06/2013. São eles: o Projeto Multicanal, iniciado em janeiro (primeira entrega feita em junho) e o Projeto 
Implementação de ERP Integrado (em fase de licitação). 

Existem ainda projetos em andamento para garantir a melhoria dos serviços de automação 
bancária: 

- Contratação da nova rede de ATM, que permitirá melhorias de segurança;  

- Implementação do cartão FULL GRADE, que é um cartão com chip, que visa oferecer maior 
segurança nas transações efetuadas; 

- Convênio (Projeto Piloto) com a Rede Metropolitana do GDF (GDFNet) para atendimento 
(conexão) dos PA's/PAB do BRB; 

- Implementação de leitura de chip em Correspondentes, Rede TECBAN, compartilhamento 
com o Banco do Brasil e terminais de caixa. 

Ações que visam à qualidade dos produtos e serviços  

- Definição e implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) dos produtos e 
serviços gerados pela TI; 

- Elaboração do Plano de Arquitetura Tecnológica do BRB, visando definir os padrões de 
arquitetura tecnológica do Banco; 

- Modelagem do Sistema Gerenciador de Débito de Concessionária (GDC). 

Projetos desenvolvidos que se destacaram em 2013 

- Internalização de sistema de compensação e custódia de cheques e otimização de sistemas 
legados; 

- Projeto novo RECOR com objetivo de automatizar os processos de Registro Comum de 
Operações de Crédito Rural junto ao BACEN; 

- Substituição do Sistema de Transmissão de Arquivos entre BACEN e o BRB de forma 
padronizada e segura; 

- E-Commerce para viabilizar as transações de compra à débito na internet; 

- Novas funcionalidades no BRB Mobile disponibilizando para o cliente consulta a 
lançamentos futuros, transferência eletrônica e pagamento de fatura do Cartão BRB; 

- Novo benefício social de Material Escolar em parceria com a Secretaria de Educação; 

- Ajustes no Banknet (internet banking) para combate a fraude; 

- Solução para Segurança Web (Trusteer) para usuários do Banknet – BRB; 

- Projeto Global Payments com objetivo de automatizar os processos de gestão e 
pagamentos dos novos adquirentes - parceria com a Cartão BRB; 

- Expansão de novos Correspondentes; 

- Sistema de Recursos de Repasse (módulo 1), para o controle das operações de crédito 
industrial e FCO rural. 

Projetos previstos para permitir modernização do Ba nco 

- Implementação de vídeo conferência nos prédios do Banco (em fase de instalação); 

- Projeto Portal de Indicadores de Negócio, para otimizar o acompanhamento da evolução 
dos números do banco; 

- Implementação de Vídeo Wall para permitir melhor ambiente de monitoração (em fase de 
instalação). 

Pontos de Atendimentos inaugurados em 2013 
Ponto de Atendimento  Inauguração  - 2013 

Ag. Águas Lindas 
Janeiro 

Ag. Vila Buritis 
Ag. Jardim Botânico Fevereiro 
Ag. 504 Norte 

Março 
Ag. Santo Antõnio do Descoberto 
Ag. Sobradinho II  Julho 
Ag. Novo Gama  Setembro 
PA TI Riacho Fundo 

Novembro 
PA Secretaria de Justiça – SEJUS 
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No exercício de 2013 foram executadas obras de revitalização das fachadas e áreas externas 
de 50 Pontos de Atendimento e a implantação do projeto de sinalização externa em 35 Pontos de 
Atendimento.  

Além da expansão do número de Pontos de Atendimento, o BRB obteve um incremento de 54 
máquinas de autoatendimento, totalizando 810 ATMs no fim de 2013. Desses, 604 estão em agências e 206 
em pontos externos, estrategicamente localizados, com o intuito de oferecer mais comodidade aos seus 
clientes, que dispõem ainda de mais de 48 mil terminais de autoatendimento distribuídos pelo Brasil, 
compartilhados com outras instituições financeiras tais como Banco do Brasil e Santander, além da rede 
Banco 24h. 

 
Obras em andamento 

- Reforma de edificação para abertura das agências Millenium Capital, Samambaia Sul, Unaí 
e Planaltina de Goiás; 

- Construção de edificação para abertura do PA SES-HRPA;  
- Elaboração de projetos executivos e condução dos respectivos processos licitatórios para a 

obra de reforma para abertura da Agência Alexânia e obra de construção para abertura do PA SES-HRB. 
Previsão de abertura de novos Pontos de Atendimento  em 2014 

Ponto  de Atendimento  Previsão d e Inauguração  - 2014 
Ag. Planaltina de Goiás 

Fevereiro Ag. Unaí 
Ag. Millenium Capital 
Ag. Samambaia Sul Março 
PA SES - HRPA (Hospital Regional do Paranoá) Abril 
Ag. Alexânia Junho 
PA SES-HRB (Hospital Regional de Brazlândia) 

 
Publicidade e Propaganda  

No ano de 2013 o BRB realizou patrocínios nas áreas de esporte, cultura, responsabilidade 
social e negócios, totalizando 68 ações, com o investimento total de R$ 8.987.800,00 (oito milhões, 
novecentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais). 

Dentre as principais ações de patrocínio podemos destacar: 

- XXXVIII Campeonato Brasiliense de Futebol da 1ª Divisão 2013, realizado no período de 19 
de janeiro a 19 de maio de 2013;  

- Feira de Tecnologia e Negócios AgroBrasília 2013: polo de difusão da tecnologia para a 
agricultura, a feira tem como um de seus objetivos, colaborar para a capacitação e socialização do 
conhecimento junto aos agricultores e técnicos de todo o país; 

- Festival Porão do Rock 2013: é o maior festival independente de rock do Brasil, segundo a 
crítica especializada. Realizado há 14 anos consecutivos em Brasília – DF. Em 15 anos, o evento já foi 
assitido por mais de 850 mil pessoas, contou com a participação de 550 bandas/artistas diferentes, e mais 
de mil shows/apresentações realizadas; 

- Equipe de Basquetebol UniCeub/BRB – Temporada 2013/2014: o BRB é patrocinador da 
equipe desde 2004, inicialmente sob o nome de Universo/BRB. A equipe Uniceub/BRB é atualmente uma 
das principais em sua modalidade no Brasil e a principal representante do Distrito Federal no esporte 
nacional; 

- Instituto Amigos do Vôlei, projeto "Equipe Brasília de Voleibol Feminino – Temporada 
2013/2014": a equipe busca representar a comunidade do DF na Superliga e outras competições nacionais 
promovidas pela Confederação Brasileira de Voleibol e estimular o desenvolvimento do esporte no Distrito 
Federal; 

- WImóveis.com Soluções e Tecnologia da Informação Ltda - "8º Salão WImóveis": trata-se 
do maior evento imobiliário do Distrito Federal, contando com o apoio e o planejamento das principais 
instituições do mercado imobiliário do DF. 
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PROGRAMA TEMÁTICO 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira – 2013 

Ação / Substituto Dotação Inicial  
(R$) 

Autorizado 
(R$) 

Executado 
(R$) 

8502 – Administração de Pessoal 547.542.063 547.542.063 500.137.056 
6997 – Administração de Pessoal-Banco de Brasília S/A Distrito Federal 547.542.063 547.542.063 500.137.056 
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores 81.703. 982 81.703.982 60.446.052 
6992 – Concessão de Benefícios a Servidores – Banco de Brasília S/A 
Distrito Federal 

81.703.982 81.703.982 60.446.052 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 355.043.776 355.043.776 190.133.699, 
6996 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Banco de Brasília 
S/A – Distrito Federal 

355.043.776 355.043.776 190.133.699, 

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI 14 1.651.915 141.651.915 86.221.113 
2592 - Gestão de Informação e dos Sistemas de TI – Banco de Brasília S/A 
– Distrito Federal 

141.651.915 141.651.915 86.221.113 

Total do Programa 1.125.941.736 1.125.941.736 836.9 37.920 

Total de Empregados Admitidos em 2013 
Cargos  2011 (CP n° 27) 2013 (CP n° 28) 

Escriturários 291 - 
Analistas de TI 02 35 

Total  293 35 
Total de Admitidos em 2013: 328  

Benefícios concedidos 
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT: 3213 empregados receberam o benefício. Os 

auxílios alimentação/refeição e cesta alimentação passaram de R$ 976,80 (novecentos e setenta e seis 
reais e oitenta centavos) para R$ 1.055,12 (hum mil, cinquenta e cinco reais e doze centavos), em 
setembro/13. Em dezembro/13 o benefício teve o acréscimo de R$ 397,76 (trezentos e noventa e sete reais 
e setenta e seis centavos), referente à 13ª cesta.  

 Vale-Transporte: concedido aos empregados que utilizam o transporte público coletivo. Foram 
beneficiados 458 empregados e custeio patronal foi de R$ 230.033,97 (duzentos e trinta mil, trinta e três 
reais e noventa e sete centavos). 

Auxílio-Idioma (inglês, francês ou espanhol): destina-se ao pagamento de matrícula e 
mensalidades efetuado a instituições de ensino de línguas estrangeiras. Foram beneficiados 144 
empregados e o investimento foi de R$ 208.254,93 (duzentos e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e noventa e três centavos). 

Bolsa de Estudo: concedida para cursos de graduação, pós-graduação ou especialização (lato 
sensu) nas áreas e interesse do Banco. O valor corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) das 
despesas realizadas com matrículas e mensalidades, exceto multas, taxas extras e custo de materiais. 
Foram beneficiados 19 empregados e o investimento foi R$ 138.749,34 (cento e trinta e oito mil, setecentos 
e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).  

Auxílio-Instrução: destinado aos empregados admitidos a partir de 1°/1/2000, que não tinham 
direito a Bolsa de Estudos: para cursos de graduação, com habilitação em bacharelado, pós-graduação lato 
sensu. Foram concedidos 129 benefícios totalizando um investimento da ordem de R$ 1.065.697,91 (um 
milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos). Em 2013, o 
Banco conta com 90 empregados cadastrados para os cursos de graduação e 31 para os cursos de Pós-
graduação. 

Crédito Educação: destina-se aos empregados que desejam se formar em cursos de nível 
superior que não formam bacharéis, mas tecnólogos. Foram beneficiados 25 empregados e o investimento 
foi de R$ 132.778,48 (cento e trinta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos). 

2. Outras Realizações  

Produtos disponibilizados em 2013 
Crédito Inclusão BRB - linha de crédito que tem por finalidade financiar aparelhos e 

equipamentos que facilitem a inclusão de pessoas com necessidades especiais. São beneficiários da linha 
de crédito, pessoas físicas, correntistas do BRB, que possuam necessidades especiais e terceiros que 
comprovem vínculo com o portador de necessidade especial.  
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Criação de novos convênios de Crédito Consignado - BRBSERV, especialmente com a RIDE - 
Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, o que proporcionou uma ampliação da base de clientes 
beneficiários do crédito consignado. Como exemplo cita-se os convênios com a Câmara Municipal e 
Prefeitura de Formosa, Câmara Municipal de Águas Lindas e Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto. 
Destacamos também a assinatura de convênios de consignação com o Banco Central do Brasil - BACEN e 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 

Foram realizados diversos convênios com federações, sindicatos e associações 
representativas do segmento empresarial do Distrito Federal, com o intuito de oferecer condições 
diferenciadas às empresas associadas. 

Criação de 02 novos produtos: “Antecipação de Contratos do GDF/Órgãos Federais” e “Nova 
Conta Garantida”. Esses dois produtos visam garantir maior segurança sobre a utilização dos recursos, bem 
como sobre a liquidação do saldo devedor, pois haverá controle sobre os recebíveis creditados em Conta 
Vinculada e sobre as garantias reais vinculadas à operação. 

Emissão automática de contratos das operações de crédito, com garantia fidejussória, da 
carteira comercial, segmento PJ, visando mitigar fragilidades de falhas no preenchimento do contrato. 

Implantação do produto Antecipação de Recebíveis de Cartão - GLOBAL: este produto visa 
antecipar os recebíveis oriundos das vendas realizadas pelos estabelecimentos comerciais, por meio de 
cartão de crédito, nas bandeiras Visa e Mastercard, pelas máquinas de POS da Empresa Global Payments. 

O BRB forneceu 206 cartões pré-pagos, em moeda estrangeira, aos participantes do programa 
"Brasília Sem Fronteiras", carregados em dólares dos Estados Unidos e euros.  

Captação de LCI e LCA: com o intuito de alavancar a captação, pulverizá-la e garantir maior 
liquidez, o BRB iniciou em dezembro de 2013 a captação em Letra de Crédito Imobiliário – LCI e em Letra 
de Crédito do Agronegócio – LCA, títulos que além de possuírem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito 
– FGC, trazem como grande atrativo a isenção do Imposto de Renda para pessoa física.   

Microcrédito Produtivo Orientado – MPO: visando à destinação de recursos, de forma simples e 
desburocratizada, aos microempresários e à população de baixa renda, o BRB disponibilizou essa linha de 
crédito em 11 agências do Banco.  

Produtos que se destacaram em 2013 
A Carteira de Crédito Comercial, segmento Pessoa Física, apresentou crescimento de 18,88% 

entre novembro/2012 e novembro/2013, com destaque para o produto Crédito Consignado - BRBSERV, 
que apresentou crescimento de 19,45% no período.  

A Carteira de Crédito Comercial, no segmento de Pessoa Jurídica, registrou crescimento no 
mesmo período de 30,12%. O produto que se destacou foi o Capital de Giro, com crescimento de 49,65%. 
Esse produto representa 69,75% da carteira.  

A Carteira de Câmbio apresentou resultado de R$ 5.125.078,14 (cinco milhões, cento e vinte e 
cinco mil, setenta e oito reais e quatorze centavos) no período de janeiro a novembro de 2013, com um 
crescimento de 133,78% em relação ao ano de 2012. 

Arrecadação 
Em 2013, o BRB celebrou contrato de arrecadação com as Prefeituras de Unaí, Anápolis e 

Alexânia, com as concessionárias SAAE/MG, Águas de Guariroba/MS e Supergasbrás e ainda com 
diversas clinicas conveniadas ao Detran.  

Até novembro de 2013 foi arrecadado o montante de R$ 7.997.068,56 (sete milhões, 
novecentos e noventa e sete mil, sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) em tarifa, o que 
representa um crescimento de cerca 19,14% em relação ao mesmo período do ano passado.      

Serviços Bancários 
Cobrança Bancária: até novembro de 2013, a arrecadação de tarifas atingiu a cifra de R$ 

14.577.848,71 (quatorze milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
setenta e um centavos), o que representa um crescimento de cerca de 18,77% em relação ao mesmo 
período de 2012, que foi o mais rentável da série histórica do serviço. A carteira de títulos liquidados, 
apresentou um crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2012, alcançando 4,4 milhões de 
títulos liquidados. Essas liquidações foram responsáveis por créditos nas contas de nossos 
clientes/cedentes de cerca de R$ 3,8 bilhões de reais. A quantidade de títulos em carteira, com base no dia 
30 do mês de novembro, aumentou cerca de 65%, atingindo o total de 2.345.021 títulos, que perfazem um 
montante de R$ 1.364.018.401,90 (um bilhão, trezentos e sessenta e quatro milhões, dezoito mil, 
quatrocentos e um reais e noventa centavos). 

Débito Automático: até novembro de 2013, a arrecadação de tarifas atingiu a cifra de R$ 
7.137.750,40 (sete milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), o 
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que representa um crescimento de cerca de 9,75% em relação ao mesmo período de 2012. Nesse período, 
a quantidade de débitos efetivados, oriundos de empresas privadas e concessionárias de serviço público, 
foi de 2.505.349 (4% a mais do que em 2012). Já quanto ao número de autorizações de débitos, houve um 
crescimento de cerca de 20% em relação ao mesmo período de 2012, alcançando 87.513 autorizações 
ativas. 

BRB Negócios: até novembro de 2013, por meio dos serviços disponíveis neste gerenciador de 
pagamentos, destinado às empresas privadas, foram arrecadadas tarifas no valor de R$ 1.283.460,26 (um 
milhão, duzentos e oitenta e três mil reais, quatrocentos e sessenta mil e vinte e seis centavos), o que 
representa um crescimento de aproximadamente 66%, em relação ao mesmo período de 2012. 

Foram registrados 568.209 lançamentos de pagamentos de salários e fornecedores (produto 
Fopag), que movimentaram a cifra de R$ 682.122.505,63 (seiscentos e oitenta e dois milhões, cento e vinte 
e dois mil quinhentos e cinco reais e sessenta e três centavos), o que representa crescimento de 20%  e 
54%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2012.  

No serviço de TEDs foram registrados 7.963 lançamentos, que movimentaram a cifra de R$ 
65.797.520,62 (sessenta e cinco milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte reais e 
sessenta e dois centavos), o que representa um crescimento de 48% nos valores movimentados em relação 
ao mesmo período de 2012.  

Em relação ao serviço de pagamento de títulos foram registrados 86.398 lançamentos, que 
movimentaram a cifra de R$ 247.187.716,47 (duzentos e quarenta e sete milhões, cento e oitenta e sete 
mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), o que representa um crescimento de 32% e 
17%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2012.  

Máquinas da Global Playments: o Banco, por meio da Cartão BRB, firmou parceria com a 
empresa americana Global Payments. O produto está sendo ofertado aos clientes Pessoa Jurídica desde 
Abril/2013, e até o momento já foram afiliados 1661 clientes. O acordo ampliará sua atuação no mercado de 
pagamentos. Além de emitir cartões de crédito e débito, também poderá atuar nas fases de processamento, 
captura e liquidação de negócios realizados. Com isso, o BRB aumentará sua competitividade, 
diversificando seu portfólio de produtos.   

Carteira de Crédito Rural 
Durante todo ano de 2013, o BRB apoiou os produtores rurais e suas cooperativas situadas no 

Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento de Entorno e Distrito Federal - Ride por meio da 
liberação de financiamentos de custeio, investimento e comercialização.  

Houve um acréscimo de aproximadamente 35% na concessão de financiamentos em 
comparação ao mesmo período do ano passado: 

Período  Volume Contratado (R$)  Nº de Processos Analisados  
2012 238.479.485,82 689 
2013 322.265.124,64 943 

Quanto à participação em eventos, salienta-se que a presença do BRB na Agrobrasília rendeu 
prospecções de negócios de R$ 176 milhões, dos quais aproximadamente R$ 100 milhões foram efetivados 
em novos negócios. O Banco também tem se destacado no apoio às demandas sociais do Governo do 
Distrito Federal por meio da participação nas Câmaras Setoriais, como a do leite, de hortifruti, de suínos, de 
aves e de hortaliças; Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) e no Conselho de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CDRS). 

Em 2013, foram financiados cerca de 116 hectares para o plantio de culturas de feijão, milho, 
soja, sorgo, trigo, olerícolas, entre outras. Já na bovinocultura foram financiadas mais de 17 cabeças de 
animais. Além disso, foi liberado o valor de R$ 51 milhões para aquisição de máquinas/equipamentos 
agrícolas, tais como pivôs, colheitadeiras, tratores e implementos agrícolas. 

No primeiro semestre do ano, o destaque da carteira foi novamente o Pré-Custeio – destinado 
à aquisição antecipada de insumos/fertilizantes e sementes para as culturas de soja e milho do ano agrícola 
2013/2014. Nesta modalidade, foram liberados recursos da ordem de 50 milhões. 

No segundo semestre de 2013, foi lançado o PCA – Programa de Construção e Ampliação de 
Armazéns para que o BRB pudesse estar alinhado às políticas públicas. Este programa vai ao encontro de 
uma grande necessidade do produtor rural, que muitas vezes entrega a sua produção, por qualquer preço, 
em função de não conseguir armazenagem. 

Um grande desafio da área de Agronegócio do Banco este ano foi a aplicação do FCO Rural. 
Pela primeira vez o BRB aplicou mais de R$ 7 milhões em FCO Rural. A maior parte das operações tinha 
como objetivo o financiamento de máquinas e equipamentos, mas também houve financiamentos para 
plantio de florestas. Os clientes beneficiados foram os pequenos e pequeno-médios produtores da região do 
DF e municípios goianos da Ride. 
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Carteira de Crédito Industrial 
A Carteira de Crédito Industrial atua com as Linhas de Financiamento do FCO e BNDES no 

atendimento ao setor produtivo industrial, de turismo, infraestrutura, comércio e serviços, e ciência e 
tecnologia, com prioridade às empresas de micro e pequeno portes.  

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO: foi criado pela Lei n° 7.827 de 
27.09.1989, que regulamentou o art. 159, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, com o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região, mediante a execução de programas de 
financiamento aos setores produtivos. 

O BRB possui hoje R$ 90 milhões de limite junto ao Banco do Brasil para operacionalizar o 
FCO no DF e RIDE. O referido valor depende ainda da programação do Fundo (porcentagem 
disponibilizada aos bancos que realizam repasse) e da dotação orçamentária. 

Em 2013, através do FCO, o BRB contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do 
Distrito Federal e Entorno com o montante de R$ 14.613.629,75 (quatorze milhões, seiscentos e treze mil 
seiscentos e vinte nove reais e setenta e cinco centavos), além da geração de 291 novos empregos diretos. 

Existem hoje R$ 43,5 milhões em novas propostas, em análise no BRB, que contribuirão para o 
desenvolvimento econômico e social da região, em consonância com o objetivo do Fundo. 

O BRB participou do FCO Itinerante durante todo o ano de 2013, em parceria com a 
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO. Foram realizados seminários em 19 
Municípios do Entorno que integram a RIDE. O objetivo foi divulgar às empresas com faturamento bruto 
anual de até R$ 16 milhões (no caso do BRB), as linhas de financiamento com recursos do fundo para 
investimento, formação de estoque e compra de matéria-prima.  

BNDES: o apoio do BNDES se dá por meio de financiamentos a projetos de investimentos, 
aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. Além disso, o Banco atua no fortalecimento da 
estrutura de capital das empresas privadas e destina financiamentos, não reembolsáveis, a projetos que 
contribuam para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. O BRB opera como Instituição Financeira 
credenciada no Brasil, para atuar de forma indireta, com recursos de repasse do BNDES, para apoio ao 
setor produtivo. Em 2013, foram contratadas operações no total de R$ 60.758.556,65 (sessenta milhões, 
setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), o que 
contribuiu para geração de 2.417 novos empregos diretos. 

Atualmente, o saldo da carteira é de R$ 83,4 milhões, dos quais R$ 11,3 milhões estão em 
liberação pelo BNDES e R$ 3,5 milhões estão em análise, além das propostas já aprovadas e em processo 
de contratação junto ao BRB, que totalizam R$ 1,2 milhões. As propostas em processo de análise no BRB 
somam R$ 78,3 milhões.  

Das operações da carteira industrial realizadas no ano de 2013, com relação ao número de 
propostas contratadas, destacaram-se as destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos e Capital de 
Giro associado, com recursos do FCO para os setores de comércio e serviços. No que tange aos valores 
contratados, o destaque vai para as operações realizadas com recursos do programa BNDES-PSI, que 
totalizaram R$ 60.103.523,31 (sessenta milhões, cento e três mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e 
um centavos). 

Carteira de Crédito Imobiliário 
A Carteira Imobiliária tem apresentado desempenho significativo, tanto na quantidade de 

operações realizadas, quanto no volume financeiro contratado, conforme quadro abaixo. 

Saldo da Carteira 
2012 2013 Variação (%)  

R$ 405.793.484,62 R$ 572.864.434,30 41,17 

 
O segmento que mais se destacou em 2013 foi o financiamento da compra e venda de imóveis 

residenciais e comerciais, destinado à pessoa física e jurídica. Nessa modalidade, entre os anos de 2012 e 
2013, foram contratadas mais de 1.200 operações. 

Contratações da Carteira Imobiliária 
 

Período  2012 2013 
Número de unidades financiadas 612 632 
Evolução da quantidade de contratos 3,27% 

 

Seguem dados relativos à Carteira Imobiliária no ano de 2013, data base 31/12/2013: 
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Contratações da Carteira Imobiliária - 2013 
 

Tipo de Operação  Valor (R$)  Quantidade  
Compra e Venda 116.044.483,50 621 
Plano Empresário 113.723.088,90 11 

Total  229.767.572,45 632 

O BRB em 2013 estimulou o financiamento imobiliário por meio de taxas competitivas e 
condições de financiamento diferenciadas, consonantes às tendências do Mercado Imobiliário. 

O Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução Bacen 4.271, de 30 de setembro de 
2013, alterou o limite máximo de avaliação dos imóveis enquadrados no Sistema Financeiro da Habitação – 
SFH – de R$ 500 mil para R$ 750 mil no Distrito Federal. Essa alteração acompanhou a valorização dos 
imóveis e ampliou a possibilidade de utilização de FGTS na aquisição. O BRB adequou seus produtos aos 
novos limites do SFH. 

Principais Programas Sociais do Governo do DF 

Programa 
Total  

Quantidade  Valor  em R$ 
Jovem do Futuro 4.531 877.850,00 
LCD 990 735.600,00 
Mestre do Saber 1.557 670.640,00 
Bolsa Escola Puro 29.190 4.385.120,00 
Bolsa Social Puro 11.117 1.445.210,00 
Mãezinha Brasiliense 12.624 2.559.000,00 
Auxílio Vulnerabilidade 13.310 5.406.059,00 
Bolsa Atleta 1.436 724.386,60 
DF Alfabetizado 403 727.600,00 
Cartão Material Escolar 64.015 23.789.730,00 
Fábrica Social 4.154 1.579.766,72 

Total  143.327 42.900.962,32 

 
Principais Ações Socioambientais para o Público Ext erno 

Campanha de Recolhimento de Resíduos Eletroeletrônicos: o Banco desenvolveu duas 
campanhas de arrecadação de resíduos eletroeletrônicos, nos meses de maio e outubro, em parceria com a 
organização não governamental Programando o Futuro, no projeto Estação de Metarreciclagem de 
Samambaia. Esse projeto tem três eixos de atuação: o primeiro é a qualificação de jovens para o mercado 
de trabalho, o segundo é a reutilização de equipamentos e o terceiro é o direcionamento correto dos 
resíduos. Os materiais arrecadados, não passíveis de recuperação, são desmontados e todas as matérias-
primas são separadas e devolvidas para a indústria para serem reutilizadas, ou para extração de metais 
nobres e poluentes. Nas duas campanhas foi arrecadada cerca de 1 tonelada e meia de eletrônicos. 

Programa Rede Mulher Artesã: iniciativas relacionadas às políticas públicas que favorecem as 
mulheres do DF e regiões do entorno. Foram realizados 12 encontros em diversas regiões do DF, de forma 
a facilitar o acesso dessa classe trabalhadora às atividades planejadas; todos com a participação do BRB.  

Educação Financeira para servidores do GDF e clientes em geral: o projeto tem como 
finalidade oferecer informações para organizar a administração financeira pessoal dos participantes. Esses 
treinamentos abrangem os três pilares da educação financeira: endividamento, planejamento e 
investimento. 

Participação do BRB no 12º Festival Lixo e Cidadania: o BRB esteve presente, também, no 12º 
Festival Lixo e Cidadania, cujo tema foi Reciclando por um Mundo Melhor, no mês de outubro, em Brasília. 
O evento contou com uma série de palestras e oficinas, além de exposições e apresentações artísticas e 
culturais relacionados ao tema. 

Parceria no Programa Viver Sem Limites, do GDF: o BRB firmou parceria no Plano Distrital de 
Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência - Viver Sem Limites. Coordenado pela Casa Civil da 
Governadoria do Distrito Federal - CACI e pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e 
Cidadania – SEJUS, o programa visa a garantir, por meio da integração e articulação de políticas, 
programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência no Distrito 
Federal.  

 
Campanhas Sociais 

No eixo Agenda Social, o destaque foi a atuação dedicada e efetiva do BRB Solidário, que 
promoveu campanhas de voluntariado empresarial, nas quais foram beneficiadas várias instituições e 
grupos sociais: 
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Campanha do Material Escolar: realizada em janeiro, no começo do ano letivo, de forma a 
incentivar e facilitar o aprendizado dos filhos e dependentes em idade escolar dos colaboradores 
terceirizados do BRB. A mobilização do corpo funcional arrecadou 750 kits de material, cada um contendo 
dois cadernos, lápis, caneta, borracha e apontador. 

Campanha do Agasalho: com o objetivo de proporcionar às crianças e adultos matriculados 
nas instituições assistidas pelo Banco um inverno menos intenso, realizou-se essa campanha de 
arrecadação de roupas, cobertores e agasalhos. Os donativos foram entregues em junho, período em que o 
frio começa a surgir na região. Foram arrecadados 17.262 peças de roupas, 385 cobertores, 136 edredons 
e 289 pares de sapato. 

Bazar Solidário: iniciativa do BRB Solidário cujo propósito é facilitar aos colaboradores 
terceirizados da limpeza e conservação a aquisição de roupas e calçados em bom estado de conservação. 
A moeda de troca utilizada para a compra dos itens foi produtos de higiene e limpeza. A ação recolheu 196 
quilos de sabão em pó; 178 tubos de pasta de dente; 93 escovas de dente; 426 sabonetes; 81 hidratantes e 
53 desodorantes, os quais foram doados para as seguintes instituições: Fraternidade Assistencial Lucas 
Evangelista; Lar dos Velhinhos; Centro Especial do Gama; Orfanato Rebeca Jenkins; Associação de 
Crianças Nova Canaã e Creche Comunitária Católica as Azinheiras da Justiça - CCCAJ. 

Campanha do Dia das Crianças: foram arrecadados pelos empregados do Banco, com a 
colaboração da clientela, 6.525 pacotes de biscoitos; 3.764 litros de leite; 51 latas de leite em pó; 50 caixas 
de massa de bolo; 42 garrafas de suco e 15 kg de achocolatado. Foram beneficiadas seis instituições: 
Abrigo Sagrada Face de Jesus Cristo em Luziânia, Escola Maria Teixeira no Jardim Ingá, Casa de 
Misericórdia Padre Dario em Luziânia, Vila do Pequenino Jesus no Lago Sul, Casa do Menino Jesus no 
Gama e a Comunidade Azinheiras da Justiça, no Valparaíso. 

Campanha do Natal: a Campanha consiste na escolha de uma criança ou jovem, das 
Instituições assistidas pelo BRB Solidário, da qual a(o) empregada(o) do BRB se torna madrinha ou 
padrinho e responsável por encaminhar um presente, contendo roupa, sapatos e um brinquedo para 
crianças de até 12 anos. Foram contempladas 238 crianças. A entrega dos presentes foi festiva, e contou 
com presença do Papai Noel e com a apresentação do coral do BRB, além de lanche para todas as 
crianças e adolescentes. 
 
Capacitação e Certificação de Empregados 

Ao longo de 2013, o BRB investiu na capacitação e desenvolvimento de seus colaboradores 
visando o atingimento dos objetivos organizacionais. Registrou mais de 19 mil participações em cursos 
diversos nas áreas de interesse do Banco.  

Levantamento por Projetos e Processo - 2013 

Projetos e Processos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Aculturação  
Integração para os Novos Empregados  85 86 0 0 0 86 0 34 70 0 0 0 361 
Treinamentos  
Treinamentos Regulares - Internos  239 319 402 360 581 448 370 157 0 34 187 49 3146 
Cursos On-Line  61 80 170 126 108 156 111 81 44 131 142 91 1301 
Treinamentos Externos  40 85 75 54 167 100 85 70 163 70 180 18 1107 
Curso de Formação  
Curso Formação de Caixa  0 0 51 30 34 30 30 25 0 24 0 31 255 
Cursos de Formação GN 0 0 0 0 0 60 0 60 33 0 0 60 213 
Projetos  
Excelência no Atendimento  0 116 358 402 277 278 277 278 277 278 277 278 3096 

Educação Financeira  53 235 261 466 265 267 119 386 202 595 251 83 3183 
Ciclo de Palestras  87 197 262 207 184 206 362 237 189 190 361 0 2482 
Brasília sem Fronteiras  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 
Lideres* Continuado (ago a nov.) 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 
Outros  
Eventos de Capacitação (eventos diversos) 0 0 0 0 111 0 0 790 0 0 0 0 901 
Prog. Treina Correspondente não Bancário 59 31 38 12 44 40 41 32 29 0 41 24 391 
Treinamento para Parceiros (CRBRB, Coligadas) 98 283 182 10 46 282 133 56 8 122 0 0 1220 
Certificações  
Certificação PLD  19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 20 231 

Certificação Gestão do Atendimento Avançada 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 745 
Certificação em Gestão do Atendimento Básica  34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 414 
Certificação CPA10 (nova e atualização) 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 246 
Certificação CPA20 (nova e atualização) 5 6 5 6 5 6 7 6 5 6 5 6 68 
Total participações  em treinamento  862 1575 1939 1811 1957 2096 1670 2470 1155 1587 1590 779 19491 
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Dentre os projetos realizados no ano, foram destaques: 
Workshops de Excelência no Atendimento ao Cliente: 97% (noventa e sete por cento) do 

quadro funcional participou do projeto, que teve como objetivo levar o empregado a uma tomada de 
consciência das suas atitudes com o cliente e do seu desempenho profissional. 

Projeto de Liderança: teve como objetivo preparar líderes para inspirar e engajar as suas 
equipes, buscando atingir os objetivos de negócios e garantir a coerência entre os objetivos estratégicos e a 
prática, 120 gestores participaram do projeto.  

Projeto de Educação Financeira: com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes, 
o projeto orientou 3100 servidores do GDF e parceiros do BRB como administrar melhor suas finanças.  

Ciclo de Palestras: 2482 empregados participaram de palestras com profissionais reconhecidos 
nacionalmente, realizado em parceria.  

Programa Brasília sem Fronteiras: 11 empregados do BRB passaram pela seletiva organizada 
pelo GDF e participaram do Programa. Os selecionados tiveram a oportunidade de aperfeiçoar seus 
conhecimentos, buscando a melhoria da capacitação profissional e de sua qualificação. 

Curso de Formação de Gerentes de Negócios: mais de 213 empregados participaram do curso. 
A certificação é uma metodologia utilizada para atestar que os profissinais certificados 

possuem os conhecimentos exigidos pelo Mercado Financeiro. Atualmente, é considerada como um 
diferencial pelas instituições financeiras no momento da seleção de seus funcionários. Existem as 
Certificações Externas (CPA10, CPA20, entre outras) e Certificações Internas (PLD e Gestão do 
Atendimento no BRB). Em 2013, mais de 1704 empregados foram aprovados nas certificações realizadas.  
 
Informações sobre Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho 

Dentre as ações relacionadas à Segurança no Trabalho e à Qualidade de Vida, promovidas 
pelo BRB no decorrer de 2013, merecem destaque:  

Foram realizadas 241 análises ergonômicas de postos de trabalho e distribuídos 411 materiais 
ergonômicos aos funcionários, dentre eles mesas de computador adaptadas, suporte regulares para 
monitor, suporte de CPU, cadeiras ergonômicas, dentre outros.  

XXVI Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – XXVI SIPAT-BRB e teve como 
tema central: Seu corpo reflete sua mente. O objetivo foi disseminar a importância da prevenção de 
acidentes e de doenças no ambiente de trabalho ou relacionadas com ele. 

Campanha de Vacinação contra a gripe: foram aplicadas em torno de 2.760 doses no período 
de maio a junho, tendo como público alvo os empregados e aposentados do BRB e seus dependentes. 

Coral BRB – durante todo o ano ocorreram diversas apresentações, dentre elas, a do Dia das 
Mulheres, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças, Natal, além de apresentações na Câmara 
Legislativa e dos Deputados, na Cidade de Goiás Velho e Palácio do Planalto.  

Biblioteca Ativa – implantado em setembro de 2013, o  projeto tem como objetivo disseminar a 
importância da leitura para os empregados, estagiários, jovens aprendizes e terceirizados. O acervo foi 
doado por todos os colaboradores do BRB.  

Projeto Vida Ativa Academia – visa incentivar  a prática de atividade física e consequente 
melhoria dos índices de sedentarismo, promover a redução de estresse, a integração dos empregados, a 
melhora do sono e prevenir doenças que afetam o bem-estar, que podem causar afastamentos. O projeto 
consiste em financiar até 100% da mensalidade em academias de ginástica, limitado ao teto de R$ 81,00 
(oitenta e um reais). No ano de 2013 foram concedidos 398 benefícios, no valor de R$ 137.367,50 (cento e 
trinta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Grupo Corredores da Rua do BRB - o grupo é voltado para os empregados do Banco que 
correm ou que desejam iniciar a prática de corrida de rua. O BRB disponibiliza 200 vagas aos empregados 
e conta com 92 corredores ativos inscritos no projeto. O investimento no ano foi de R$ 96.359,52 (noventa e 
seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).  

Ginástica Laboral - a Ginástica Laboral acontece em todas as unidades do Banco, duas vezes 
por semana, durante 10 minutos. O objetivo é desenvolver a atividade física no ambiente de trabalho e 
proporcionar a melhoria na qualidade de vida dos empregados. O investimento no ano foi no valor de R$ 
496.120,00 (quatrocentos e noventa e seis mil e cento e vinte centavos).  

Outubro Rosa BRB - com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da 
detecção precoce do câncer de mama, visando à redução da mortalidade. Todos os colaboradores 
receberam um bóton alusivo a essa campanha de sensibilização mundial. No Edifício Brasília, as luzes que 
iluminam a marca do Banco, assim como os principais monumentos da cidade, ganharam a cor rosa. 
Também ficaram rosa as telas de autoatendimento e o site do BRB. Até o fim do mês de outubro, ocorreram 
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no Edifício Brasília palestras gratuitas e abertas a todas as empregadas e colaboradoras, sobre saúde e 
prevenção contra o câncer de mama.  

Novembro Azul BRB – palestra em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de 
Próstata, realizado em 17 de novembro. Foram abordados assuntos relacionados à saúde do homem. No 
Edifício Sede do BRB, as luzes que iluminam a marca do Banco ganharam a cor azul. Além disso, houve a 
distribuição de bombons aos homens com mensagens sobre o tema. 

V Sarau Cultural do BRB - evento para os colaboradores do BRB, familiares e amigos que são 
amantes da cultura e das artes. Houve exposições de trabalhos artísticos, apresentações de rock- pop, 
samba, música sertaneja e gaúcha e números de dança, além de declamações de poemas.  

Informações sobre Encarreiramento 
Alinhado com o propósito de atrair e reter os talentos de seus profissionais e com a valorização 

das competências existentes, o BRB possui uma trilha definida de ascensão profissional, na qual estabelece 
os requisitos mínimos de tempo de banco e experiências anteriores para que o empregado possa ocupar 
diferentes funções gratificadas.  

Além disso, realiza processos seletivos internos para a escolha dos profissionais melhores 
preparados para a ocupação das vagas, o que reforça o compromisso da organização com a ampla 
divulgação e transparência do processo, oferecendo condições de concorrência igualitária para todos os 
interessados. Em 2013 foram realizados 96 processos seletivos internos. 

3. Informações Complementares 

Fazem parte do Conglomerado Financeiro, como empresas coligadas, a empresa de cartões - 
Cartão BRB S.A. e a Corretora Seguros BRB.  

4. Principais ações da Cartão BRB no ano de 2013 

Em 2013, a Cartão BRB lançou produtos para públicos diferenciados e reduziu os índices de 
fraude e inadimplência. Incentivou o desbloqueio e uso do cartão e fez ações de relacionamento para 
manutenção e aumento da base de clientes.  

Seguem os principais produtos lançados no ano: 
MasterCard Black - Cartão criado para o público com renda mensal líquida de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) ou aplicações superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
Cartão Pré-Pago – O Cartão Visa Pré-Pago é recarregável, atende as necessidades do público 

não bancarizado, como solução para recebimento de salário pelos prestadores de serviços, cartão mesada, 
cartão presente entre outros.  

Seguro Protege Mais - Seguro de proteção contra transações irregulares (compras e saques 
sob coação).  

Contratação de novas embossadoras – mais agilidade na produção e distribuição dos cartões, 
com maior disponibilidade para o atendimento das demandas em períodos críticos. 

 Novo site Cartão BRB – com layout mais moderno, facilitou a busca e o acesso às 
informações. 

Ação de Relacionamento Copa das Confederações e Copa do Mundo – Compra de ingressos 
dos jogos que serão realizados em Brasília para clientes. O intuito é manter a ativação da base e aumentar 
o spending médio. 

Em setembro de 2013, foi criado um canal de comunicação, entre o Banco e a Cartão BRB, 
com o objetivo de resolver de forma mais ágil as solicitações dos clientes, por meio dos Pontos de 
Atendimento. Já foram registradas mais de 11.700 solicitações.  

Foram realizados os seguintes patrocínios: Cine Cultura Liberty Mall, Startup Weekend, 
Abrasel, Taguatinga Shopping, Pátio Brasil Shopping, Cinema – Biff, Festival de Ópera de Brasília, Agefis, 
PicNik, Porão do Rock, Iluminação de Natal no Edifício Brasília e Patrocínio do projeto Ciências da Missão 
Cruls. 

 
Principais ações da Corretora de Seguros BRB 
 

No ano de 2013, a Corretora patrocinou o Cinquentenário do Boi do Seu Teodoro , 
espetáculos de dança, música e teatro inspirados no Bumba Meu Boi do folclore do Maranhão; apoiou a 
realização do show Renato Russo Sinfônico , projeto integrante das comemorações de inauguração do 
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Estádio Nacional de Brasília – Mané Garrincha; patrocinou o “Porão do Rock”,  realizado no 
estacionamento do Estádio Mané Garrincha,  o “I Love Jazz” , ocorrido no Parque da Cidade com artistas 
de jazz brasileiros e internacionais e o “Festival de Música do Gama”,  com um público de mais 3.000 
pessoas do Distrito Federal e Entorno. 

Um apoio que merece destaque especial foi a participação da Corretora no projeto “Brasília, 
meio século da Capital do Brasil”, exposição que está sendo realizada em Berlim, na sede da Embaixada 
do Brasil na Alemanha, de 12 de dezembro de 2013 a 16 de fevereiro de 2014.  

5. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No ano de 2013 o BRB passou por uma série de mudanças que resultaram na otimização dos 
processos internos, consolidação de instrumentos de governança, capacitação dos empregados, 
investimento em tecnologia de ponta, readequação dos Pontos de Atendimentos, lançamento de produtos e 
serviços, com o intuito de preparar o seu corpo funcional para atuar no mercado competitivo de crédito, de 
forma eficiente e segura. 

O ano de 2014 se inicia com novas perspectivas de atuação, visando satisfazer os seus 
clientes, gerar lucro e dar sustentabilidade à empresa. 

6. Perspectivas para 2014 

Implantação de Pontos de Atendimento  
Inaugurações de sete novos pontos de atendimento: Agência Millenium Capital, Agência 

Planaltina de Goiás, Agência Unaí, Agência Samambaia Sul, Agência SES-DF/HRPA (Hospital Regional do 
Paranoá), Agência SES-DF/HRB (Hospital Regional de Brazlândia e Agência Alexânia, elevando de 115 
para 122 o número de pontos de atendimento do Banco. 

Benefícios associados : expansão da rede de atendimento nas regiões administrativas do DF 
e na RIDE-DF (Região Integrada de Desenvolvimento Econômico), em conformidade com o planejamento 
estratégico do BRB. As obras das agências Millenium Capital, Planaltina de Goiás, Unaí, Hospital do 
Paranoá, Samambaia Sul foram iniciadas em 2013 e têm previsão de término em junho de 2014. As obras 
das agências Alexânia e SES-DF/HRB estão em fase final de licitação. 

Ampliação da Carteira de Crédito  
Expansão da carteira de agronegócio por meio  das s eguintes ações: 

a) MPO - Microcrédito Produtivo Orientado  
Benefícios associados: destinação de recursos, de forma simples e desburocratizada, aos 

microempresários e à população de baixa renda. Atualmente, 11 agências do Banco operam com o 
microcrédito produtivo. Para 2014, está prevista parceria com instituições especializadas nessa linha de 
crédito, para expandi-lo para os outros pontos de atendimento. 

b) CPR - Cédula do Produtor Rural  
Benefícios associados - diversificar a carteira de produtos direcionados ao Agronegócio, 

aprimorando o atendimento das necessidades de custeio agrícola e pecuário dos produtores rurais (PF e 
PJ).Trata-se de título de crédito que antecipa recursos para o produtor rural, associação ou cooperativa. 
Têm previsão de disponibilização em março de 2014. 

 
Novo modelo de atuação nas linhas de repasse BNDES/ Fundo Constitucional do Centro Oeste–FCO. 

Benefícios associados - agilidade na resposta às demandas da clientela. Em estruturação. 
Implantação prevista para fevereiro de 2014. Em estruturação. Implantação prevista para fevereiro de 2014. 

Linhas de crédito de fomento a empresas em parceria com a Financiadora de Estudos e 
Projetos - FINEP. 

Benefícios associados - fomentar investimentos voltados à ciência, tecnologia e inovação.Em 
estruturação. Previsão para implantação no 1º semestre de 2014. 

 
Microcrédito rural  

Projeto 1: Caravana da Agricultura Familiar do BRB - em parceria com a EMATER e 
SEAGRI/DF, tem como objetivo divulgar e orientar os produtores familiares sobre o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar. O público-alvo são núcleos rurais já caracterizados pela presença 
predominante de produtores familiares. 
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Projeto 2: Criação de Metodologia de Comprovação de Renda do Produtor Familiar - utilizando 
como documento comprobatório de renda a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP).  

Benefícios associados - A renda cadastrada tem o propósito de favorecer o acesso do produtor 
familiar a outras linhas de crédito do Banco, alavancando a carteira e fomentando novos investimentos.O 
projeto está na fase de estruturação.Implantação prevista para o 1º semestre de 2014. 

 
Desenvolvimento de produtos com FUNDING de FGTS na carteira imobiliária 

Benefícios associados -  diversificação dos produtos da carteira imobiliária a clientes pessoas 
físicas e jurídicas, com taxas competitivas. Em 2013, o Banco alocou com o Conselho Curador do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS cerca de R$ 100 milhões para financiar a produção, a compra e a 
venda de unidades residenciais no segmento econômico. O estágio atual é de parametrização dos produtos 
para operacionalização e aplicação dos recursos alocados. 
 
Portabilidade de contratos imobiliários entre insti tuições financeiras. 

Benefícios associados - aumento da base de clientes, que poderão optar por portar seu 
financiamento imobiliário para o BRB.  

O BRB está em fase de adequação para cumprir o roteiro da portabilidade imobiliária 
estabelecido pela Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança – ABECIP. 

 
Participação do Banco em feiras imobiliárias. 

Benefícios associados - as feiras imobiliárias possibilitam a difusão da marca do BRB para a 
sociedade brasiliense, a divulgação dos produtos da Carteira Imobiliária e agrega, por meio das taxas 
diferenciadas oferecidas no evento, competitividade e destaque ao Banco no Mercado Imobiliário.O Banco 
irá ampliar sua participação em feiras imobiliárias e irá estabelecer parcerias para viabilizar esse projeto. 

 
Participação do Correspondente Imobiliário nas cont ratações de financiamento 

Benefícios associados - imprimir maior celeridade aos financiamentos imobiliários.Os clientes 
contarão com o suporte operacional do Correspondente na condução do seu processo de crédito imobiliário. 

 
Governo - Programas Sociais  

Assinatura do convênio entre o BRB e a Secretaria de Trabalho e a Secretaria de Esportes. 

Benefícios associados - apoio à atividade produtiva  do microempreendedor do Distrito Federal por 
meio do Programa Prospera e a fomento ao esporte po r meio do pagamento da Bolsa Atleta. A 
finalização está prevista para o 1º semestre de 201 4. 
Operacionalização do pagamento do programa Cartão M aterial Escolar (SEDF) por meio do Cartão 
Pré-Pago 

Benefícios associados - maior flexibilidade e agilidade para os usuários.O Banco aguarda 
posicionamento da SEE-DF acerca da quantidade de cartões a serem confeccionados. 

 
Conta Vinculada – realização de provisionamento de recursos para garantir aos empregados de 
empresas terceirizadas benefícios previstos na CLT 

Benefícios associados - segurança de recebimento, por parte dos empregados das empresas 
prestadoras de serviços, de benefícios como férias, 13º salário e multa de FGTS. Implantação prevista para 
o 1º semestre de 2014. 

 
Tecnologia  
 Renovação do Parque Tecnológico, por meio das segu intes ações 

a) Projeto Multicanal – solução para substituição dos canais de automação bancária, sistemas 
de infraestrutura e apoio, de forma robusta, com alta disponibilidade, manutenabilidade e portabilidade. 
Primeira entrega em junho 2014; 

b) Projeto Migração de plataforma UNISYS para IBM – com vistas à modernização da TI do 
BRB para dar melhor suporte aos negócios do mercado financeiro. Em fase de contratação; 
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c) Contratação de nova rede de máquinas de autoatendimento que permitirá melhorias de 
segurança. Em fase de contratação; 

d) Convênio para instalação da rede compartilhada GDFNet, aumentando a largura da banda 
de 1Mb/s para 1Gb/s. Em negociação;  

e) Implementação de leitura de chip dos cartões BRB em Correspondentes, Rede TECBAN e 
compartilhamento com o Banco do Brasil. Estágio Atual – Em desenvolvimento; 

f) Comunicação via web service com o TJDFT; 
g) Recolhimento dos depósitos judiciais via boleto bancário. Previsão de conclusão: maio 

2014; 
h) Criação da Poupança Rural e da Poupança Jovem. Previsão de conclusão: dezembro de 

2014; 
i) Implantação da arrecadação on line com o Detran. Previsão de conclusão: abril 2014; 
j) Habilitação de transações de compra a débito para clientes de Conta-Salário. Previsão de 

conclusão: dezembro 2014. 
k) Processo de contratação de crédito pré-aprovado nos Correspondentes. Previsão de 

conclusão: julho de 2014; 
l) Projeto Sistema de Correspondentes – para ampliar o número dos correspondentes  por 

meio da otimização e modernização de infraestrutura. Estágio Atual – Previsão de conclusão: julho 2014; 
m) Construção Datacenter – Cidade Digital. Tem o propósito de garantir a hospedagem e a 

operacionalidade de todos os ativos tecnológicos, recursos e demais ambientes que sustentam a alta 
disponibilidade exigida pelos clientes e órgãos reguladores dos serviços de Tecnologia da Informação que 
suportam os negócios do BRB. Previsão de conclusão da fase 01 dezembro de 2014; 

Benefícios associados: respeito e valorização da Sociedade por meio da disponibilização de 
serviços bancários satisfatórios. Previsão de conclusão da fase 01 dezembro de 2014; 

 
Ações de Responsabilidade Socioempresarial  
Implementação de ações internas e externas  para a obtenção do selo prata do Programa Pró-
Equidade de Gênero e de Raça, da Secretaria de Polí tica para as Mulheres, do Governo Federal. 

Benefícios associados: desenvolvimento de uma nova cultura organizacional, baseada no 
respeito e na valorização da diversidade de gênero e de raça. O Banco obteve o selo bronze do programa 
em 2013.O Plano de ação para a obtenção do selo prata elaborado pelo Banco já obteve a aprovação da 
SPM e tem prazo de cumprimento de 2 anos – 2014 e 2015. 

 
Campanhas de Arrecadação de Resíduos Eletroeletrôni cos em parceria com a Estação de 
Metarreciclagem de Samambaia e com a participação d a comunidade vizinha.  

Benefícios associados: educação ambiental e inclusão digital de jovens carentes da região, a 
partir do recondicionamento de resíduos eletrônicos arrecadados. Estão previstas mais 3 campanhas 
para 2014. Elas foram iniciadas em 2011 e contam com a participação dos clientes e da comunidade 
vizinha. 

 
Campanhas de Voluntariado Empresarial com a partici pação dos empregados do Banco e apoio da 
clientela. 

Benefícios associados: o voluntariado empresarial, que consiste no apoio formal e organizado 
da empresa na formação de uma rede de colaboração voluntária entre seus colaboradores beneficia causas 
de interesse social comunitário. Estão previstas 4 campanhas, que beneficiarão instituições carentes do DF 
e entorno. 

 
Ampliação da coleta seletiva de resíduos sólidos pa ra outras unidades do Banco 

Benefícios associados: educação ambiental, engajamento dos clientes no projeto, apoio 
financeiro à Coopernoes, associação de catadores para quem o BRB doa os resíduos sólidos descartados. 
A rotina foi implementada em 2011 e, a exemplo do que ocorreu em 2012 e 2013, será ampliada para novas 
unidades do Banco em 2014. 
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Apoio do Banco à Secretaria de Estado da Mulher do GDF, no Programa Rede Mulher Artesã 
Benefícios associados: promover o reconhecimento, a valorização e a autonomia 

socioeconômica das artesãs e trabalhadoras manuais do DF. O Banco é parceiro no programa e participou 
de todos os encontros promovidos pela Secretaria da Mulher e participará dos novos encontros em 2014. 

 
Participação do Banco na Campanha Mc Dia Feliz, da Abrace instituição que assiste crianças e 
adolescentes portadoras de câncer e hemopatias. 

Benefícios associados: melhoria da qualidade de vida e da saúde de crianças com câncer e 
hemopatias e formação de rede de solidariedade entre os colaboradores do Banco. Em 2014, a campanha 
ocorrerá em agosto, a exemplo dos anos anteriores. 

 
Projeto Educação Financeira – Projeto que consiste em disponibilização de palestras e curso para 
órgãos do GDF e toda a comunidade, além de Cartilha  instrutiva “50 Dicas para Cuidar da sua Saúde 
Financeira” no site do Banco. 

Benefícios associados: favorece a compreensão dos produtos financeiros, pelos consumidores 
e investidores, os tornam mais conscientes dos riscos e das oportunidades financeiras e mais seguros para 
fazerem escolhas. Está prevista para 2014 a realização de cursos e palestras, sempre que a área 
responsável for demandada no endereço eletrônico: educafinan@brb.com.br. 
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13.2. BRB – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO –   UO: 19.204 
A BRB – Crédito, Financiamento e Investimento, empresa controlada pelo BRB – Banco de 

Brasília S.A., é uma Sociedade Anônima regida pela Lei das Sociedades Anônimas, pelo seu Estatuto, Pla-
no Básico Organizacional e demais disposições legais aplicáveis. 

A BRB – CFI atuou em 2013 com a missão de conceder crédito no segmento de varejo, bem 
como prospectar clientes para o Conglomerado BRB, de forma sustentável. 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Executado  

8505 – Publicidade e Propaganda  2.537.440 1.837.440 657.029 
6975 – Publicidade e Propaganda – BRB Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A – Distrito Federal 

2.537.440 1.837.440 657.029 

Total do Programa  2.537.440 1.837.440 657.029 
 
Em 2013 a Financeira BRB atuou focada em demonstrar que havia superado os desafios de 

concentração de crédito e que era possível manter a lucratividade do negócio. Sendo assim, as despesas 
de publicidade e propaganda por serem realizações discricionárias da administração da empresa foram 
contidas, de forma que aproximadamente 63% das despesas nessa rubrica foram com publicações 
obrigatórias. 

As demais despesas com propaganda e publicidade foram relacionadas principalmente às 
veiculações realizadas em revistas e jornais das demonstrações financeiras, totalizando aproximadamente 
25% das despesas realizadas. O restante das despesas estão relacionadas à fabricação de materiais para 
publicidade, cartazes e outros impressos, assim como a produção de brindes para a prospecção de clientes. 

 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Executado 

8517 - Manutenções de Serviços Administrativos Gerais  3.650.265 4.350.265 3.870.590 
8679  - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – BRB 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A – Distrito Federal 3.650.265 4.350.265 3.870.590 

Total do Programa 3.650.265 4.350.265 3.870.590 

 
Aproximadamente 82% das despesas enquadradas nesse subtítulo são relacionadas ao 

pagamento de custo de pessoal, inclusive diretoria, conselho fiscal e os respectivos encargos sociais. 
As demais despesas estão distribuídas em diversas contas, por exemplo: compra de material 

de expediente, tarifas bancárias e contribuição sindical. 
 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Executado 
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI – Distrito 
Federal 

1.271.808 2.371.808 1.992.713 

2593 – Despesas de Proc. de Dados – BRB Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A – Distrito Federal. 

1.271.808 2.371.808 1.992.713 

Total do Programa 1.271.808 2.371.808 1.992.713 

 
A BRB – Crédito, Financiamento e Investimento demonstrou o crescimento bastante acelerado 

no exercício de 2013. Dessa forma é imprescindível a manutenção dos controles internos por sistemas 
informatizados para mitigação dos riscos operacionais. Com o objetivo de corrigir erros no sistema e 
customizá-lo de acordo com demandas especificas, contratamos a empresa TOTVS que prestou diversos 
serviços para essa BRB – CFI ao longo do ano. Aproximadamente 36% dos custos de processamento de 
dados são relacionados à manutenção, correção e customização do sistema. 

Os órgãos públicos realizam convênios com empresas para que realizem o processamento da 
averbação das consignações e gestão da margem consignável dos servidores e para manutenção da linha 
de crédito Consignado Público é necessário o pagamento de tarifas, formalizadas em contrato com a 
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empresa conveniada com o órgão público. Aproximadamente 64% dos custos de processamento de dados 
são relacionados ao pagamento dessas empresas, o que reflete o crescimento da Financeira BRB. 

 
PROGRAMA: 

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS  
 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Executado 
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.  12.410.195 11.310.195 9.883.496 
7023 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições – BRB 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A – Distrito Federal. 12.410.195 11.310.195 9.883.496 

Total do Programa 12.410.195 11.310.195 9.883.496 

 
As despesas demonstradas no quadro acima são referentes ao pagamento do Convênio 

firmado entre a Financeira BRB e o seu Controlador, o Banco de Brasília. Esse convênio visa o 
ressarcimento das despesas que o BRB possui com a Financeira BRB, como o custo da venda de produtos, 
custo de pessoal, custo de manutenção das instalações utilizadas pela CFI, depreciação dos equipamentos 
cedidos, e outras despesas relacionadas à utilização da estrutura do BRB pela Financeira BRB. 

2. Informações Complementares 

A BRB – CFI, no 1º semestre de 2013, entrou em uma nova fase na perspectiva tecnológica. O 
Sistema de Gestão de Crédito, uma vez que teve seu uso consolidado com a utilização de suas funcionali-
dades internalizadas pelos usuários, precisou manter-se em processo contínuo de evolução, de modo a 
continuar atendendo às perspectivas negociais da Companhia, que continuou em expansão. 

É uma premissa da BRB – CFI manter esse sistema preparado para suportar o crescimento e a 
evolução constante de seus negócios. Nesse sentido, uma importante ação adotada pela Direção desta 
Companhia foi a contratação de uma Equipe Exclusiva para promover melhorias no sistema (demandas 
evolutivas). Essa contratação, feita sob condições financeiras favoráveis à  BRB - CFI, permitiu que o co-
nhecimento do sistema construído ao longo de 2012 oferecesse subsídios para identificar pontos passíveis 
de aperfeiçoamento do fluxo operacional. 

A Equipe Exclusiva iniciou seus trabalhos no mês de março de 2013 e, durante o restante do 1º 
semestre, foi objeto de acompanhamento por parte da BRB – CFI, que definiu uma rotina de trabalho com o 
objetivo de otimizar o processo de evolução do sistema e de garantir a utilização eficiente dos recursos dis-
ponibilizados pela empresa contratada. 

O segundo semestre de 2013 teve como foco em tecnologia a evolução do sistema de gestão 
de crédito no que concernem as rotinas de retaguarda mantidas anteriormente através de procedimentos 
manuais complementares, devido ênfase dada na atuação de correspondentes em convênios que tinham 
uma produtividade menor em semestres anteriores. 

Ressalta-se a automatização do processo de baixas de faturas para os maiores convênios de 
crédito consignado com órgãos públicos, dentre outras implementações que otimizaram rotinas de reta-
guarda das operações de crédito. 

É objetivo estratégico da  BRB – CFI: “Promover o desenvolvimento de pessoas com ênfase no 
reconhecimento, valorização, retenção de talentos e gestão de conhecimento”. Nesse sentido, foi aprovado 
o II Levantamento de Necessidades de Treinamento - LNT 2013, com disponibilização de recursos orça-
mentários  para investimento em capacitação de pessoal. 

Zelando pelo cumprimento desse objetivo estratégico, a Financeira manteve ao longo do exer-
cício o foco na promoção do desenvolvimento de pessoas. No total, a Financeira investiu em palestras e em 
treinamentos para os seus empregados, totalizando 723 horas de capacitação no primeiro semestre e 1.552 
horas no segundo semestre. 

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No 1º semestre de 2013, a BRB – CFI focou na pulverização da carteira de crédito, principal-
mente nas modalidades de crédito consignado e financiamento de veículos para pessoas físicas, consoli-
dando o crédito de varejo captado pelos correspondentes e pelos pontos de atendimento do BRB, respecti-
vamente. 

O crédito consignado público registrou 109,0% de crescimento, comparado ao mesmo período 
do ano anterior. Essa variação foi influenciada, principalmente, pelo aumento da produção dos correspon-
dentes que passaram a atuar em convênios que apresentavam baixa produtividade e pela estratégia de 
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retenção da carteira adotada pela BRB - CFI no decorrer desse 1º Semestre, além de ter havido uma maior 
procura por esse tipo de crédito, incentivada pelas necessidades de consumo típicas do período, como ma-
trícula, material escolar, impostos, férias, etc. 

Outro produto que manteve o crescimento foi o consignado privado, com evolução de 43,0%, 
resultado da assinatura de 25 novos convênios com entidades privadas, ampliando a presença da BRB – 
CFI em todo o Distrito Federal, Goiás e suas regiões geoeconômicas. 

Conforme evidenciado na tabela comparativa do 1º e 2º semestres de 2012 ante ao 1ºS2013, o 
volume de crédito consignado e financiamento de veículos PF aumentou de forma acentuada no 1º semes-
tre de 2012, e manteve a curva de progressão no 2º semestre 2012, alavancando pontos percentuais, além 
de superar o índice do cenário econômico nacional e acompanhar o índice local. Para o 2º semestre de 
2013 o desafio será manter a evolução perante a desaceleração do crescimento da procura por crédito que 
tende a prevalecer ao longo dos próximos meses devido ao processo de elevação das taxa de juros. 

A carteira de financiamento de veículos pessoa física manteve sua evolução e encerrou o 1º 
semestre de 2013 com incremento de 50,0%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. 

Esse resultado reflete as ações de vendas realizadas pela  BRB - CFI e pelos pontos de aten-
dimento do BRB em conjunto com as concessionárias de veículos. 

Em relação ao produto Crédito Pessoal Cooperados, a evolução do saldo de R$21.360 para 
R$406.888 no semestre, deveu-se às renegociações de operações que estavam em prejuízo. 
 

 
Da análise comparativa das carteiras de crédito concentrados com a de crédito de varejo, veri-

fica-se que enquanto a primeira decresceu 83,0% no ano, o crédito de varejo, foco da BRB - CFI cresceu 
82,0% em relação ao ano anterior, fortalecendo cada vez mais a estratégia de atuação no crédito pulveriza-
do com menor risco. 

A diversificação no crédito reflete na composição da carteira conforme demostram os gráficos 
comparativos do 1º semestre de 2013 ante ao mesmo período de 2012. 

 
 

No 2º semestre de 2013, a BRB – CFI preservou o foco na pulverização da carteira de crédito, 
principalmente nas modalidades de crédito consignado e financiamento de veículos para pessoas físicas, 

 

1º semestre de 2012

83%

17%

Crédito Varejo Crédito Concentrado
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consolidando o crédito de varejo captado pelos correspondentes e pelos pontos de atendimento do BRB, 
respectivamente. 

O crédito consignado se tornou uma das principais linhas de crédito para pessoas físicas, re-
presentando 68% do total da carteira de crédito pessoal do país, segundo dados do BACEN. 

Na BRB – CFI o crédito consignado público registrou 44,2% de crescimento, comparado ao 
mesmo período do ano anterior. Essa variação foi influenciada, principalmente, pelo aumento da produção 
dos correspondentes que passaram a atuar em novos convênios, em convênios que apresentavam baixa 
produtividade e pela estratégia de retenção da carteira adotada pela BRB - CFI no decorrer desse 2º Se-
mestre. 

Novamente houve crescimento significativo do consignado privado, com evolução de 52,1%, 
resultado da assinatura de 25 novos convênios com entidades privadas, ampliando a presença da  BRB – 
CFI em todo o Distrito Federal, Goiás e suas regiões geoeconômicas. 

Conforme evidenciado na tabela comparativa do 2º semestre de 2012 e 1º semestre de 2013 
ante ao 2º semestre de 2013, o volume de crédito consignado e financiamento de veículos PF continuou 
aumentando e mantendo a curva de progressão no 2º semestre 2013, alavancando pontos percentuais, 
além de superar o índice do cenário econômico nacional e acompanhar o índice local. Para o 1º semestre 
de 2014 o desafio será manter a evolução perante a desaceleração do crescimento da procura por crédito 
que tende a prevalecer ao longo dos próximos meses devido ao processo de elevação das taxa de juros. 

A carteira de financiamento de veículos pessoa física manteve sua evolução e encerrou o 2º 
semestre de 2013 com incremento de 33,0%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Nos mes-
ses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2013, registraram as maiores quantidades de financia-
mentos para pessoa física com um total de 935 operações. 

Esse aumento é resultado das ações de vendas, com exposição de veículos, realizadas pelos 
pontos de atendimento do BRB, concessionárias e Financeira BRB. 

 

Produto 
31/12/2012 28/06/2013 31/12/2013 Evolução Saldo (%)  

Saldo Contratos Saldo Contratos Saldo Contratos Ref .06/20
13 

Ref 
12/2012 

Consig. Público 353.134.129 16.000 391.762.590 17.042 509.340.490 22.870 30,0% 44,2% 
Consig. Privado 16.080.136 3.581 20.056.773 4.031 24.464.389 4.697 22,0% 52,1% 
Fin. Veículo P.F 120.315.889 4.071 133.253.729 4.686 159.788.303 5.708 19,9% 32,8% 
Fin. Veículo P.J 10.240.535 279 7.481.722 263 6.878.043 261 -8,1% -32% 
Crédito Pessoal 
Gar. Veículo 807.784 57 768.187 61 897.629 66 16,9% 11,1% 
Fin. Veículo Taxi 2.536.924 191 1.762.178 118 1.299.034 86 -26,3% -48,8% 
Crédito Pessoal 
Cooperados 21.360 4 406.888 9 384.322 7 100,0% 1.805,0% 
Sub Total Crédito 
Varejo 503.115.397 24.179 555.084.878 26.201 702.667.889 33.688 26,6% 39,7% 
CDC Cooperativas 11.182.161 2 10.742.488 2 - - -83,3% -4,2% 
Sub total Crédito 
Concentrado 11.182.161 6 10.742.488 2 - - -100% -100,0% 

Total 514.297.558 24.185 565.827.366 26.203 702.667 .889 33.688 24,2% 36,6% 

 
Da análise comparativa das carteiras de crédito concentrados com a de crédito de varejo, veri-

ficou-se  que o crédito de varejo, foco da BRB - CFI representa 100% ante 97,82%, em relação ao ano ante-
rior, fortalecendo cada vez mais a estratégia de atuação no crédito pulverizado com menor risco. 
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13.3. BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBI LIÁRIOS S.A. UO: 19.205 
A BRB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A é uma empresa controlada pelo 

BRB Banco de Brasília S.A. e possui como atividades principais a administração dos fundos de investimento 
disponibilizados aos clientes do BRB. Além disso, também oferece serviços de liquidação e custódia de valores 
mobiliários, intermediação de títulos e papéis públicos e privados, estruturação de operações e captação de 
recursos junto a clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Administradoras de 
Fundos de Investimento. 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

Ação/Su btítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Executado  
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  4.335.456 4.335.456 3.412.004
8682-Manutenção de Serviços Administrativo Gerais da BRB Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários.                                                                                                                                                       4.335.456 4.335.456 3.412.004

Total do Programa  4.335.456 4.335.456 3.412.004
 
Valores expressos em R$ 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Executado  
8505 – Publicidade e Propaganda  600.000 600.000 386.024
6976 – Publicidade e Propaganda da BRB DTVM 600.000 600.000 386.024

Total d o Programa  600.000 600.000 386.024
 
Valores expressos em R$ 

PROGRAMA:  

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação   Inicial  Autorizado  Executado  
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  10.882.911 10.882.912 8.575.790
7024 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da BRB DTVM 10.882.911 10.882.912 8.575.790

Total da Ação  10.882.911 10.882.912 8.575.790
Valores expressos em R$ 

2.  Informações Complementares 

Novos Produtos e Serviços 
Visando consolidar a base de clientes do BRB, a BRB DTVM ampliou sua gama de produtos 

direcionados aos clientes pessoas jurídicas e clientes pessoas físicas de alta renda, tanto no Distrito Federal 
quanto nas demais unidades da Federação. Além da criação de novos Fundos, como o BRB QAM Fundo de 
Investimento Multimercado Longo Prazo e o BRB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento 
em Renda Fixa DI Longo Prazo 100 mil, a BRB DTVM passou a Administrar diversos Fundos de Investimento a 
convite de outras gestoras de ativo. 

O Fundo de Investimento em Participações – FIP LSH merece destaque, uma vez que, por 
solicitação dos cotistas, a Administração do Fundo foi transferida de um grande banco à BRB DTVM. O FIP, 
com Patrimônio de aproximadamente R$ 152 milhões, tem o objetivo de investir no setor hoteleiro. Com isso, 
reforça-se a capacidade e a qualificação da BRB DTVM como uma instituição de referência na região para a 
Administração de Recursos de Terceiros. 
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Ainda, destaca-se a transferência da Administração do Fundo Geração de Investimentos em 
Ações, com Patrimônio Líquido em torno de R$ 82 milhões. 

Contando com uma gestão mais ativa junto aos Institutos de Previdência dos Estados, RPPS, a 
BRB DTVM vem elevando de maneira importante os recursos sob Administração. 

Em consonância com as demandas desse mercado, a BRB DTVM estruturou Fundos de 
Investimentos Imobiliários – FII e Fundos de Investimento em Participações – FIP, tais como: FII MCMV NORTE 
E NORDESTE, voltado para a construção de casas populares nos moldes do Programa Minha Casa Minha 
Vida, do Governo Federal. 

No mercado de capitais, foram estruturados, ainda, diversos produtos de emissão de companhias 
sediadas no Distrito Federal, como Debêntures e Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI. A BRB DTVM 
vem sendo mandatada, também, para coordenar a colocação desses ativos junto aos investidores, onde tem 
atuado de maneira ativa. 
Governança Corporativa 

De maneira a manter a confiabilidade e transparência em suas ações, a BRB DTVM, por meio da 
sua área de conformidade, controles internos e gestão de riscos realizou Mapeamentos de Riscos e 
Compliance de três processos críticos da empresa: Processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no âmbito 
da BRB DTVM; Processo de Estruturação de Novos Produtos; e Processo de Bloqueio/Desbloqueio Judicial de 
Fundos. 

O objetivo da medida é manter o mais elevado padrão de controle exigido pelas instituições que 
regulamentam as atividades do mercado de capitais e proporcionar maior transparência e eficiência à BRB 
DTVM. Até o final de 2015, todos os processos críticos estarão mapeados. 

Foram implementados novos mecanismos de controle, tais como a criação de um Calendário de 
Obrigações com as datas dos eventos que são obrigações legais perante os órgãos reguladores/fiscalizadores, 
separado por mês, para melhor controle, e, também, a atualização do mapeamento de riscos. 

As práticas e procedimentos adotados na BRB DTVM resultaram na manutenção do rating de 
Qualidade de Gestão atribuído por empresa nacional de avaliação de risco LF G3+. Essa menção é concedida 
às empresas que apresentam boa qualidade de gestão, caracterizada pelo bom nível de gerenciamento e de 
controles.  

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Em 2013, a BRB DTVM vem consolidando suas parcerias no mercado de capitais. A marca do 
BRB foi expandida no cenário nacional, por meio da participação em diversos eventos direcionados a Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar – EFPC´s e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, clientes 
institucionais espalhados por todo o Brasil, além da ampliação do potencial de clientes no Distrito Federal. 

A divulgação institucional realizada pela BRB DTVM trouxe grandes resultados para a empresa. 
Foram captados recursos junto a novos clientes RPPS para diversos fundos de investimento e firmados 
contratos para prestação de serviços qualificados com grandes empresas do mercado, dentre os quais se 
destacam contratos firmados com uma das maiores corretoras de valores do país. A prestação de serviços 
qualificados irá impactar positivamente os resultados da BRB DTVM e propiciar o fortalecimento e 
reconhecimento da empresa junto aos grandes agentes do mercado. 

A BRB DTVM também tem assessorado ativamente as empresas do Distrito Federal, criando 
soluções financeiras inovadoras, necessárias a cada uma delas, por meio da estruturação de produtos e 
operações específicas. Essa ação possibilita às empresas atuantes no DF expandirem seus negócios, com o 
consequente aumento na oferta de produtos, serviços e significativos benefícios sociais para toda a população, 
por meio da geração de um maior número de empregos. 
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4. Perspectivas  

- Incluir Fundos de Investimento em Participações no Portfólio de produtos em divulgação pelo 
Banco; 

- Intensificar parcerias com o Banco, visando dois objetivos: 

a) Contribuição da Rede no cumprimento das metas, harmonizando as políticas de captação do 
Banco com os demais produtos; 

b) Obtenção de apoio do jurídico às operações de Mercado de Capitais. 

- Priorizar investimento na substituição de sistemas de informática; 

- Incrementar parcerias com os Fundos de Pensão das empresas do GDF – Funterra, Faceb, 
Fundiágua; e  

- Captação junto a RPPS. 
Objetivos Estratégicos de Curto Prazo 
Expansão das Receitas: 

1. Receitas de Gestão e Administração; 

- Captar mais em fundos de maior Taxa de Administração; 

- captar mais em fundos estruturados. 
2. Expandir Receitas de Estruturação. 

Controle de Despesas/Gastos: 

- Ajuste da Estrutura, com economia significativa em 2014; 

- Aumento da produtividade. 
Objetivos Estratégicos de Longo Prazo 
Expansão das Receitas: 

- Duplicar volume de recursos administrados em fundos estruturados ( FIP, FII, FIDC, FIM); 

- Duplicar Receitas de Estruturação; 

- Expandir Receitas de Distribuição. 
Controle de Despesas/Gastos: 
1. Modernização dos Sistemas da BRB DTVM; 
2. Automatização dos Processos. 

Nos próximos anos, serão mantidos três eixos de geração de receitas para a DTVM, buscando 
melhoria dos resultados, com controle de despesas/gastos e maior diversificação nos negócios: 
1. Expansão dos serviços financeiros qualificados: 

- Crescimento do volume custodiado/controlado em função do crescimento do patrimônio dos 
atuais clientes, prestação de novos serviços (i.e. escrituração de ações) e busca de novos clientes; 

- Ampliação do serviço de administração de fundos para terceiros, em especial Fundos não ICVM 
nº 409, gerando ganhos de escala para a atividade. 
2. Expansão do Patrimônio sob Gestão: 

- Crescimento da meta de captação da Rede de Agências, facilitado pela criação de produtos 
para clientes superqualificados (aplicações maiores que R$ 1 milhão); 

- Ampliação do número de Clientes Institucionais e volume de recursos sob gestão, aproveitando 
os bons resultados apresentados pelos fundos direcionados a esses clientes e a criação de produtos 
adequados às suas expectativas. 
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3. Estruturação/distribuição de produtos de mercado  de capitais, tais como Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios-FIDCs, Fundo de Investimento e m Participação-FIPs, Fundo de Investimento 
Imobiliário-FIIs, Certificado de Recebíveis Imobili ários-CRIs, Debêntures, Notas Pomissórias 
Comerciais-NPCs: 

- Fortalecimento das parcerias com instituições do mercado de capitais permitirá distribuir aos 
nossos clientes internos e externos várias alternativas de investimento de alta renbilidade e risco controlado; 

- Ampliação do relacionamento com médias e grandes empresas da região de Brasília 
estruturando operações de mercado de capitais para financiar a expansão das suas atividades.  

Com essas ações, a BRB DTVM continuará contribuindo para a oferta de produtos para os seus 
clientes investidores, bem como a disponibilização de recursos para o setor privado da RIDE, estimulando a 
geração de emprego e renda. 
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13.4. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – FUNDEFE UO: 
19.901 

O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE, instituído pelo art. 209 do 
Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989 e 
regulamentado pelo Decreto nº 24.594 de 14 de maio de 2004, tem por objetivo promover o 
desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica do Distrito Federal, mediante apoio financeiro 
a empreendimentos produtivos, com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de 
desenvolvimento econômico e social. Utiliza-se da estrutura do Banco de Brasília S/A como agente 
financeiro, nas operações de financiamentos ou empréstimos ao setor privado, conforme preceitua o art. 6º 
do Decreto nº 24.594, de 14/05/2004. 

Origem e Aplicação dos Recursos 

Os recursos do FUNDEFE constituem-se das fontes elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.594, 
de 14/05/2004, quais sejam: 

- Dotações orçamentárias a ele destinadas;  
- Dividendos recebidos pelo Distrito Federal, em virtude de participação acionária em  
empresas públicas ou sociedade de economia mista; 
- Receitas decorrentes de aplicações no mercado financeiro; 
- Retorno de aplicações no setor privado; 
- Outros recursos. 

Objetivos do FUNDEFE 

Objetivos Gerais: contribuir de forma sustentável, por meio de financiamento especial, com a 
promoção da política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. 

Objetivos Específicos: atrair, por meio de financiamento especial, com condições 
suficientemente atrativas para o tomador, empresas a permanecer  ou que venham se estabelecer no 
Distrito Federal, contendo processos inovadores e intensivos, visando à criação de novas  ofertas de  

Metas do FUNDEFE 

Os recursos do FUNDEFE são aplicados em projetos públicos ou privados, em conformidade 
com a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal na forma dos artigos 3º e 4º 
do Decreto nº 24.594 de 14/05/2004: 

I. Os recursos serão destinados a: 
- Empréstimo a empreendimentos econômicos produtivos, de até 70% do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISS; 

- Empréstimo Especial para o Desenvolvimento - FIDE, de até 25% do faturamento mensal de 
empresas, independente do ramo ou do setor de atividade da cadeia produtiva, de caráter estratégico, para 
o desenvolvimento econômico e social, sustentável do Distrito Federal; 

Os recursos destinados à concessão de incentivos creditícios são executados no âmbito do 
Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ - DF II, regulamentado pelo 
Decreto nº 24.430, de 02/03/2004. 

Patrimônio do FUNDEFE 

O ativo do FUNDEFE em 2013 totaliza R$ 20.016.307.877,03 (vinte bilhões, dezesseis milhões, 
trezentos e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e três centavos), conforme balanço patrimonial 
extraído do SIAC/SIGGO, posição em 31/12/2013.  

1. Realizações por Programa 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9061 – Financiamentos Vinculados a  Incentivos Credití cios  0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 
9062 – Empréstimo Especial para o  Desenv olvimento  259.330.179 253.292.671 223.607.720 223.607.720 
0001 – Empréstimo Especial para o Desenvolvimento do DF 259.330.179 253.292.671 223.607.720 223.607.720 
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A realização física do FUNDEFE no exercício de 2013  foi de  484 liberações de crédito ao 
longo do ano. 

No exercício de 2013 os recursos do FUNDEFE foram aplicados, em sua quase totalidade, nos 
setores industrial e atacadista e na proporção de 30% na importação de mercadorias do exterior. 

Comparativo Anual Empenhado – 2010 a 2013 
Programa  2010 2011 2012 2013 
PRÓ-DF II 110.482.975,22 168.893.445,77 103.529.455,51 223.607.719,84 

2. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O exercício de 2013 caracterizou-se pela liberação de financiamentos do ICMS do FIDE – 
Financiamento Especial para o Desenvolvimento na forma da Resolução Normativa 12N de 29/11/2012 – 
COPEP e da Resolução Normativa 01N de 31/01/2013-COPEP, que dispensou a avaliação anual dos 
contratos dos anos anteriores a 2012. 

– Foram criados os programas do Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Econômico 
Sustentável – IDEAS INDUSTRIAL e o Financiamento de Comércio e Serviços para o Desenvolvimento 
Econômico Sustentável – IDEAS Comércio E Serviços, instituídos pelas Leis nº 5.017/2013 e nº 5.018/2013, 
respectivamente, que por questões técnicas não foram iniciados no exercício de 2013 e tiveram os recursos 
contingenciados na forma do Decreto nº 34.813/2013. 

– Criação da conta contábil nº 9.5.3.3.1.29.01 para contabilizar o deságio dos leilões do 
FUNDEFE. 

– Criação do evento 560781 – Deságio de Empréstimos e Financiamentos – criado com a 
finalidade de registrar os descontos efetuados em créditos oriundos de parcelas de financiamentos com 
recursos do FUNDEFE, por conta de liquidação antecipada de créditos, de conformidade com a Lei n.º 
4.276/2008. 

– Criação do CNPJ do FUNDEFE sob o nº 18.898.689/0001-89, na forma da Instrução 
Normativa nº 1.005 de 08 de fevereiro de 2010 da Receita Federal que torna obrigatório a inscrição no 
CNPJ para os fundos públicos. 

– Criação de contas contábeis especificas para registro e acompanhamento do Pro-DF II do 
Ideas Industrial e do Ideas Comércio e Serviço, conforme processo nº 040.004.339/2013. 

– Publicação da Lei nº 5.099/2013 que reduziu os juros do Pro-DF II de 0,2% a.m. para 0,1% 
a.m. e aumentou o prazo de fruição dos contratos de 25 para 30 anos. 

– Realização pelo BRB de três leilões de créditos do FUNDEFE ocorridos, respectivamente, em 
janeiro, abril e outubro/2013, sendo que houve participação de interessados somente nos leilões de janeiro 
e outubro/2013, nos quais foram obtidos os seguintes resultados: 
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3. Avaliação dos Resultados  

A revisão dos critérios de avaliação dos resultados do FUNDEFE adotada no relatório do 
exercício de 2012 permitiu verificar que várias das metodologias lá aplicadas estavam inconsistentes e, em 
razão disto, houve por bem descartá-las. Por outro lado a adoção de novos critérios, visando maior 
consistência e objetividade tem encontrado algumas dificuldades, tais como: insuficiência e inconsistência 
de dados em razão de que não havia uma cultura voltada para acompanhamento e avaliação dos impactos 
gerados de conformidade com os benefícios concedidos; dependência de outros órgãos para recebimento 
de informações em tempo hábil; inexistência de critérios já consagrados de avaliação dos resultados, 
compelindo a quem está envolvido no processo a, além de tentar obter subsídio em alguma literatura, 
legislação ou trabalho já realizado, fazer uso de sua criatividade com base em critérios empíricos e criativos, 
o que traz incerteza e insegurança quanto ao critério adotado. Assim, para não repetir critérios pouco 
consistentes, optou-se por não compô-lo com a referida avaliação, a qual constará do Relatório de Renúncia 
Creditícia de 2014, em cumprimento ao disposto no art. 13 do Decreto n.º 32.598, de 15/12/2010, quando 
haverá mais tempo disponível para uma avaliação mais criteriosa. 
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4. Conciliação Contábil 

Conciliação das de Contas dos Financiamentos Conced idos e Juros De Empréstimos Fundefe em 2013 
Em R$ 
1,00 

HISTÓRICO 

APURAÇÃO PELO SIGGO APURAÇÃO PELO BRB DIFERENÇA SIGGO-BRB 

FINANCIAMENTO
S (122310000) 

JUROS 
(112193601) TOTAL FINANCIAMENTOS  JUROS TOTAL FINANCIAMENTOS  JUROS  TOTAL 

SITUAÇÃO EM 31/12/2012 917.649.534,37 18.455.263,28 
936.104.797,6

5 894.726.204,93 19.895.411,14 
914.621.616,

07 22.923.329,44 -1.440.147,86 
21.483.181,5

8 

A
JU

STES 

Lib. 
financiamento 
para Medley S 
A . Ind. 
Farmacêutica  

                             
-                           -                        -    2.288.089,66                 -    2.288.089,66 -2.288.089,66 

                     
-   -2.288.089,66 

Lib. 
financiamento 
para Modulo 
Eng., Cons e 
Ger. Predial 

                             
-                           -                        -    1.456.757,57                 -    1.456.757,57 -1.456.757,57 

                     
-   -1.456.757,57 

Lib. 
financiamento 
para Oi S.A. 

                             
-                           -                        -    17.738.334,35                 -    

17.738.334,3
5 -17.738.334,35 

                     
-   

-
17.738.334,3

5 

SUBTOTAL 
       
917.649.534,37  

   
18.455.263,28  

       
936.104.797,6
5  916.209.386,51 19.895.411,14 

936.104.797,
65 1.440.147,86 -1.440.147,86 0,00 

Diferença 
registros 
GDFxBRB 
empresa 
Novadata 
Sistemas 

                             
-                           -   

                             
    1.440.147,86 

   
(1.440.147,86) 

                         
-    

      
(1.440.147,86) 1.440.147,86 0,00 

TOTAIS 917.649.534,37 18.455.263,28 
936.104.797,6

5 917.649.534,37 18.455.263,28 
936.104.797,

65 
                      

0,00  
                 

0,00  
                   

0,00  
Fontes
:           
1. SIGGO: lançamentos efetuados ao longo do exercício financeiro de 2013 nas contas contábeis 
122310000 e 112193601;      
2. BRB: lançamentos e conciliações efetuados com base nos Relatórios FCLR72 e Movimentação de Recursos FUNDEFE, extração mensal, 
disponibilizados pelo BRB.   

Notas:           
1. As informações sobre as liberações supracitadas foram encaminhadas ao BRB em tempo hábil. No entanto, por questão de gestão interna daquele Banco, o seu registro deverá 
figurar nos seus relatórios somente em 2014;  

2. A conciliação final foi feita com base no Relatório FCLR72  e no Relatório Movimentação Recursos FUNDEFE para apuração dos valores dos juros remuneratórios, 
disponibilizados pelo BRB, referentes a dezembro/2013; 

3. Nos registros referentes à empresa Novadata Sistemas, que se encontra em situação de cobrança judicial por parte do BRB, por inadimplência, aquela instituição financeira 
converte da conta de Saldos a Vencer (financiamentos Concedidos) valores de parcelas vencidas de financiamentos concedidos para a conta de Saldos Vencidos, mantendo 
inalterado o montante do saldo devedor da empresa (empréstimos concedidos + juros). No entanto, para fins de controle por parte da gestão do FUNDEFE, permanecem mantidos 
os registros apartados de financiamentos concedidos e de juros. 
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13.5. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA AD MINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA - FUNDAF UO: 19.902 

O FUNDAF instituído pela Lei nº. 3.311, de 21/01/2004, alterada pelas Leis nºs 3.809, de 
08/02/2006; 3.982, de 25/04/2007; 5.099, de 29/04/2013; e regulamentado pelo Decreto n° 26.246, de 
29/09/2005, alterado pelo Decreto nº 34.867, de 21/11/2013, tem por finalidade promover a modernização e 
o reaparelhamento da Administração Fazendária, além de propiciar a realização e o acompanhamento de 
projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao 
exercício das atribuições fazendárias. 

São objetivos do FUNDAF: 
I – modernização e reaparelhamento das instalações da Secretaria de Estado de Fazenda; 
II – implementação de programas de educação fiscal; 
III – qualificação profissional dos servidores da SEF; 
IV – execução das ações previstas no Programa de Incentivo à Arrecadação e Educação 

Tributária – PINAT; 
V – desenvolvimento de ações integradas objetivando a eficiência na cobrança administrativa 

de débitos fiscais; 
VI – Aperfeiçoamento e manutenção das atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, 

atendimento ao contribuinte, administração financeira, contabilidade, patrimônio, licitação e compras; 
VII – Realização de outras atividades que contribuam par o aumento da eficiência, efetividade, 

economicidade e eficácia da administração fazendária. 
Constitui recursos do FUNDAF: 
- 20% (vinte por cento) do produto total das multas tributárias aplicadas no âmbito da 

competência da Subsecretaria da Receita - SUREC;  
- 60% (sessenta por cento) da contrapartida mensal instituída pelo art. 6º, parágrafo único, III, 

b, da Lei n.º 3.152, de 06/05/ 03; 
 - Resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;  
 - doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, ou de organismos públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais; 
 - Receita advinda da aplicação dos recursos do FUNDAF;  
- Saldo apurado nos exercícios anteriores;  
- Receita advinda de licitação de bens apreendidos pela fiscalização tributária, exceto a relativa 

a impostos; 
- outras contribuições financeiras destinadas ao programa de que trata a Lei nº 2.594, de 21/09/ 

00, devidas por optantes por regimes tributários especiais ou sujeitas a benefícios ou incentivos fiscais.  

1. Realizações  

PROGRAMA: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Programa / Ação/ Subtítulo  Dotação   Inicial  Autorizada  Empenhado  Liquidado  

6066 - Ação  de Incentivo a Arrecadação e educação Tributária - 
PINAT 193.747 58.681 10.681 9.660 
0002 - Ação de Incentivo a Arrecadação e educação Tributária - 
PINAT--Distrito Federal 193.747 58.681 10.681 9.660 

Total do Programa  193.747 58.681 10.681 9.660 
 
Neste Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Pública foi 

contemplada as despesas destinadas ao apoio e à manutenção da ação governamental, tais como:  
- Implementação de projetos educativos voltados ao incentivo à arrecadação e a educação 

tributária, destacando-se os cursos para Gestores de TI, Teoria Geral da Licitação, de Telecomunicação 
para Auditores Fiscais e a participação de 10 servidores no evento “HDI EXPOGOV 2013” – Evolução de 
Serviços de TI no Setor Público. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Programa/Ação/ Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizada  Empenhado  Liquidado  

1077 - Construção de Centro de Capacitação  1.897.932 305.932 0 0 
1471 - Modernização  de Sistema de Informação  0 6.397.083 3.983.450 0 
5832 - Modernização de Sistema de Informação-Modernização do 
Sistema de Informação da SEF-Distrito Federal 

0 6.397.083 3.983.450 0 

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 

1.000.000 517.628 0 0 

3046 - Modernização da Gestão Pública  6.901.516 23.181.081 16.188.782 10.899.681 

0005 - Modernização da Gestão Pública-Administração Fazendária-
Distrito Federal 

6.901.516 23.181.081 16.188.782 10.899.681 

3667 - Educação Fiscal  80.000 748.500 540.611 450.691 

0002 - Educação Fiscal--Distrito Federal 80.000 748.500 540.611 450.691 

Total  do Programa  9.879.448 31.150.224 20.712.844 11.350.372 
 
Este programa destina-se a promover a melhoria da gestão pública em todas as suas 

dimensões, por meio de aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao 
resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, com foco no cidadão-cliente. O Programa 
teve as seguintes realizações:  

- Modernização do sistema de informação da SEF, sendo adquirido no corrente exercício de 
1.200 licenças softwares da plataforma Microsoft “Office Professional Plus 2010” e programada a aquisição 
de 1.500 computadores, equipamentos e serviços para expansão do sistema de alta disponibilidade, 
expansão da solução Qlikview, aquisição de 30 notebooks, 100 tablets e outros bens e serviços de 
informática. 

- Não foi executada despesa, tendo em vista que a manutenção e os serviços da informação e 
do sistema de TI (manutenção preventiva e corretiva) e outras, foram executadas na Unidade Gestora da 
SEF. 

- Serviços de Engenharia (reformas e modernização) das agências de atendimento de 
Taguatinga, Gama, Planaltina, Brazlândia, Empresarial, Ceilândia e SIA. Concluídas a reforma e a 
modernização das Agências SIA, Ceilândia,  Empresarial, Planaltina e Brazlândia: 

Fotos Agência SIA  
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  
Obra iniciada em abril de de 2013 e  entregue em 15 de julho de 2013 
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Fotos Agência Ceilândia  
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  
Obra iniciada em abril de 2013 e  entregue em 19 de julho de 2013 
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Fotos Agência Empresarial 
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  

 
Obra iniciada em setembro de 2013 e entregue em 02/12/2013 

  

  

Fotos  Agência Planaltina 
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  
Obra iniciada em outubro de 2013 e entregue em 06/12/2013 
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Fotos Agência Brazlândia 
Situação encontrada em janeiro de 2012 

  
Obra iniciada em setembro de 2013  e entregue em 13/12/2013 
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- Serviços de Engenharia (reformas e modernização) dos Postos de Fiscalização da BR 040 e 
do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas (STRC). 

– Continuidade da reforma na agência de atendimento de Sobradinho.  
- Modernização do Auditório do Edifício Vale do Rio Doce (EVRD) – Aquisição e instalação de 

sonorizadores, câmaras fotográficas, materiais multimídias e outros. 
- Aquisição de 06 veículos de serviços e1 motos NX 400i e 1 moto 124 cc. 
- Implantação do sistema “circuito fechado de TV” com aquisição de materiais e acessórios 

(câmeras, switchs, racks, caixas de proteção, pontos de rede); 
- Modernização da sinalização dos próprios da SEF (programação visual), aquisição de placas, 

painéis imagens, painéis informativo, totens, pictogramas, placas de inauguração, módulos verticais, 
grafismo de vidro e outros. 

- Aquisição de móveis e equipamentos para atender as agências, postos e outras unidade da 
SEF- armários, estação de trabalho, aparelho de ar condicionados, televisores, solução de combate de 
incêndio  e outros itens; 

- Contratação de serviços de planejamento e organização de eventos e de apoio logístico para 
o desenvolvimento do programa relacionado à Educação Fiscal, para atender o Projeto “Portas Abertas à 
Cidadania” lançamento em março 2013, tendo por objetivo levar ao contribuinte, especialmente às crianças 
e adolescentes de escolas públicas e particulares, de forma lúdica, a necessidade dos tributos e a correta 
aplicação dos recursos públicos.  

Balanço geral das atividades do Projeto Portas Aberto à Cidadania:  
- 14 eventos realizados no Auditório da SEF, com 3.076 participantes, entre coordenadores, 

professores, diretores, supervisores e alunos, com distribuição de 2.315 kits promocionais e 33 kits 
pedagógicos;  

- Atendimentos na Escola “Caminhão Palco da Cidadania”, com a participação de 5.367 
pessoas, com distribuição de 4.885 camisetas.  

2. Informações Complementares 

Segue abaixo quadro demonstrativo da receita do FUNDAF, calculada à razão de 20% do valor 
das multas dos tributos e multas da dívida ativa dos tributos deduzida as vinculações do FUNDEF e a 
parcela referente aos percentuais constitucionais para a Saúde, acrescidas da receita do PINAT e de 
remuneração de depósitos bancários: 

Demonstrativo da Receita Arrecadada - até outubro d e 2013 
Receita  Fonte 170 Fonte  152 Fonte  100 Total  (R$) 

Realizada            305.840  890.065 32.099.236  33.295.141 
Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental-SIGGO – Elaboração: COPAF/SUREC – Nov/2013 

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A finalidade das receitas direcionadas ao FUNDAF é a complementação dos recursos 
financeiros destinados aos programas e projetos de modernização, desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
administração fazendária e de capacitação de recursos humanos; bem como, de ampliação e 
reaparelhamento tecnológico, para concretização de importantes projetos para o melhor desempenho das 
atividades da Secretaria de Estado de Fazenda. 

As ações realizadas com recursos do FUNDAF distribuídos nos programas já elencados 
contribuíram com a modernização e a melhoria das diversas unidades da SEF, proporcionando atendimento 
ágil e transparente ao contribuinte. 

Quanto à execução orçamentária e financeira, pela análise do quadro abaixo a relação 
despesa empenhada/despesa autorizada é de 66.86% do orçamento autorizado. Com relação ao valor 
liquidado e pago, o percentual encontrado é de 29,89%.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Despesa Autorizada Empenhado Liquidado 

31.208.905 20.723.524 9.264.703 

Convém esclarecer que os projetos são planejamento para execução em sua totalidade, 
entretanto, devido à demora na tramitação dos processos, até a fase de licitação e homologação, demanda 
muito tempo e com isso a execução, na maioria das vezes fica prejudicada. 
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Durante o ano de 2013 o Conselho de Administração se reuniu ordinariamente 12 vezes e 
extraordinariamente uma vez. Expediu 34 Decisões, com finalidade de aprovar a programação orçamentária 
do exercício e a aprovação de diversos projetos. 

A perspectiva para o próximo exercício é melhorar ainda mais a execução orçamentária e 
financeira, implementado os projetos de modernização e da infraestrutura iniciada nesse exercício. 

Ressalta-se, ainda, que a SEF vem se modernizando de forma continuada, para alcançar a 
eficiência e eficácia, de modo consistente e transparente. Nesse contexto, o FUNDAF vem contribuindo 
muito com este propósito. 
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14. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI CO – SDE – UO: 
20.101 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SDE é órgão da Administração 
Pública Direta do Distrito Federal, transformada pelo Decreto Nº 32.716, de 1ª de janeiro de 2011, publicado 
no DODF – Edição Especial em 1ª de janeiro de 2011.  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal tem atuação e 
competência nas seguintes áreas:  

I - desenvolvimento econômico;  
II - indústria, comércio e serviços;  
III - comunicações;  
IV - áreas, polos e parques de desenvolvimento econômico;  
V - políticas de fomentos;  
VI - políticas de incentivos ao desenvolvimento econômico;  
VII - empreendedorismo. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Quadro do GDF 10 08 08 18 44 

Requisitados 
Órgãos do GDF 04 05 10 07 26 

Órgãos do Governo Federal - - 1 - 1 

Servidores comissionados, sem vínculo efetivo 10 - 55 - 65 

Estagiários - 07 - 11 18 

Subtotal (Força de Trabalho) 24 20 74 36 154 
(+) Cedidos para outros órgãos  04 - 02 01 07 

Total Geral 28 20 76 37 161 

Dados de 31/12/201 

1. Realizações  

PROGRAMA:  

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover e Articular a Política de Desenvolvimento Econômico no Distrito Federal 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3176 - Implantação do Projeto Cidade Aeroportuária  10.000 0 0 0 
3678 - Realização de Eventos  190.000 0 0 0 
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  21.872 0 0 0 
6142 - Realização de Estudos e Pesquisas--Distrito Federal 21.872 0 0 0 
3954 - Implantação das Áreas de desenvolvimento econômico - 
ADES 40.000 0 0 0 
5021 - Modernização e Melhoria da Infraestrutura das Áreas  de 
desenvolvimento econômico do DF – Pró Cidades 20.778.877 13.033.000 0 0 
0001 - Modernização e Melhoria da Infraestrutura das Áreas de 
desenvolvimento econômico do DF – Pró Cidades -- Distrito Federal 20.778.877 13.033.000 0 0 
5670 - Modernização das Áreas de desenvolvimento econômico  60.000 0 0 0 

Total do Programa  21.100.749 13.033.000 0 0 
Dados de 31/12/2013 

 
Ação: Cidade Aeroportuária 

A SDE iniciou no segundo semestre de 2012, tratativas junto à Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República (SAC/PR) com vistas à celebração de convênio entre o DF e a União para 
delegação de exploração do Aeródromo de Planaltina (SWPV), o que de fato aconteceu em abril de 2013.  

As próximas etapas para a viabilização de construção de uma cidade aeroportuária no sítio 
onde se localiza o Aeródromo de Planaltina referem-se às obrigações contraídas pelo GDF na celebração 
do convênio, quais sejam: retirada junto à ANAC dos impedimentos à navegação aérea; entrega de um 
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inventário à SAC/PR, referente à situação fundiária do sítio e de seus equipamentos; elaboração de um 
plano aeroviário para o Distrito Federal; a elaboração do melhor modelo licitatório para a construção do 
novo aeroporto. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Promover e articular Política de Desenvolvime nto Econômico no Distrito Federal 
 

Indicadores 
 

Denominador do 
indicador 

Unidade 
Medida 

Índice mais 
Recente 

Apurado 
em 

Resultado Desejado / Alcançado Fonte 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Política de Desenvolvimento 
Econômico do DF 
Implantada (Ações 
Previstas na Política de 
Desenvolvimento 
Econômico Iniciadas) 

% - 31/12/2010 Desejado 
 

- - - 100 SEBRAE 
(OBJ ESP 2 
– SMPES) 

Obs.:O indicador será apurado em 2015          

2. Outras Realizações 

PROGRAMA:  

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização  de Sistema de Informação  195.122 66.100 66.100 66.100 
0024 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico- Plano Piloto 195.122 66.100 66.100 66.100 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 440.000 211.054 199.676 189.227 
2605 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI - Plano Piloto 440.000 211.054 199.676 189.227 
2619 - Atenção a Saúde e Qualidade de Vida  25.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  8.629.453 8.777.709 8.774.697 8.774.697 
0067 - Administração de Pessoal-Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico- Plano Piloto 8.629.453 8.777.709 8.774.697 8.774.697 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  566.660 506.660 470.866 470.866 
0058 - Concessão de Benefícios a Servidores -Secretaria de 
desenvolvimento econômico- Plano Piloto 566.660 506.660 470.866 470.866 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  4.084.000 4.176.629 3.952.358 3.634.752 
0062 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico- Plano Piloto 4.084.000 4.176.629 3.952.358 3.634.752 

Total do Programa  13.940.235 13.738.152 13.463.698 13.135.642 
Dados de 31/12/2013 

Ação: Aquisição de Hardware (Equipamentos – Servido res) 

– Aquisição de solução em infraestrutura de Hardware Corporativo adequado para Gestão 
Corporativa em Redes de Dados; Segurança; Backup; Banco de Dados; Sistemas de Informação; Intranet e 
Internet. 
 
Ação: Aquisição de Elementos Ativos (Equipamentos –  SWITCHS)  

– Aquisição de equipamentos de última geração, com novas tecnologias em gestão 
corporativa da rede de dados e principalmente na gestão da segurança da informação; Equipamentos com 
características definidas para utilização mínima de 05 anos ou mais, garantia mínima de 03 anos. 

 

Ação: Aquisição de Elementos Ativos (Controlador Wi reless e Acess Point) 

– Aquisição de equipamentos de última geração, com novas tecnologias em gestão 
corporativa da rede de dados Wireless ou Rede Corporativa de Dados Sem Fio. 
 

Público Alvo:  

– Usuários e computadores da Rede Corporativa da SDE. Estimado em 170 usuários e 170 
computadores. 
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O Orçamento aprovado para a SDE nos Programas de Trabalho Apoio Administrativo e 
Administração de Pessoal foi de: R$ 13.460.998,00 (treze milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos 
e noventa e oito reais). A SDE executou o valor de R$ 12.880.315,75 (doze milhões, oitocentos e oitenta 
mil, trezentos e quinze reais). 

A SDE executou R$ 3.634.752,27 (três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) do total de R$ 4.176.629,00 (quatro milhões, cento e setenta 
e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais) dos recursos orçamentários alocados na ação Manutenção dos 
Serviços Administrativos. Essa Ação foi responsável pelo pagamento de uma série de contratos de serviços 
continuados imprescindíveis ao funcionamento da Pasta (outsourcing, locação de estações de trabalho, 
telefonia fixa e móvel, etc), além de fazer frente à contratação de novos serviços: passagens aéreas, 
gravação e degravação, aquisições de cadeiras, periódicos, arquivos deslizantes, apoio para pés e pontos 
de acesso wireless.  

 

PROGRAMA:  

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  1.800.000 628.595 628.595 628.595 
0043 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico 1.800.000 628.595 628.595 628.595 

Total  1.800.000 628.595 628.595 628.595 
Dados de 31/12/2013 

 
 No PT Operação Especial, os recursos foram utilizados para realizar ressarcimentos de 

servidores cedidos por Órgãos das Esferas Estadual e Federal, cuja dotação inicial autorizada foi de R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos reais). No transcorrer do exercício, ocorreram alterações no Quadro 
de Servidores da SDE, ocasionando um cancelamento orçamentário em razão da não prorrogação da 
cessão desses servidores. 

3. Informações Complementares 

Ações Relevantes Desenvolvidas pela SDE em 2013: 
Ação: Formulação da Política de Desenvolvimento Pro dutivo do Distrito Federal – PDP-DF 

– Coordenação geral da formulação da PDP-DF; Reuniões com Secretaria de Estado de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Distrito Federal – EMATER; Reuniões com Federação das Indústrias do Distrito Federal – FIBRA e 
Sindicatos Patronais; Participação no Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 28, de 19.02.2013; 
Reuniões com a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ e Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal – CODEPLAN; Apresentação da estrutura geral da PDP/DF ao Governador do Distrito Federal e ao 
Chefe da Casa Civil; Finalização da 1ª versão da PDP (book); 

– Reunião com a Secretaria de Publicidade para definição da versão final da PDP 
(padronização textual, arte e diagramação); Reunião com a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade 
Racial, para discussão de políticas públicas. 
 

Ação: Participação no Núcleo da Rede Nacional de Po lítica Industrial (RENAPI) 

– Em 1ª de outubro de 2012 foi assinado Protocolo de Intenções entre esta Secretaria, a 
ABDI, e FIBRA – para instalação do Núcleo da Rede Nacional de Política Industrial – RENAPI, no DF. O 
Núcleo tem por finalidade instituir instância de governança que visa à coordenação e articulação entre 
ações dos Governos Distrital, Federal e iniciativa privada em termos de implementação da Política de 
Desenvolvimento Industrial; Consulta sobre boas práticas de desenvolvimento industrial e produtivo nas 
Unidades da Federação; Reuniões com a FIBRA para elaboração de política de desenvolvimento produtivo 
do DF. 
 
Ação: Visitas Técnicas 

– Visitas técnicas nacionais e internacionais estratégicas para o desenvolvimento do DF, de 
acordo com as suas perspectivas de desenvolvimento;  
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– Destinos Internacionais: 1. Dubai – Emirados Árabes : participação no Annual Investment 
Meeting (AIM) em Dubai como membro da delegação brasileira. A participação no encontro representou 
uma oportunidade para apresentação de projetos de investimentos brasileiros e uma plataforma de 
discussão de temas relacionais ao desenvolvimento econômico de países emergentes e sua implicação 
para atração de investimentos estrangeiros diretos. 2. Marrakech-Marrocos : A viagem para Marrocos 
possibilitou a definição de Brasília como sede do mundial do campeonato de fisioculturismo a ser realizado 
em 2014. 3. Regio Emilia – Itália : palestra para empresários de pequeno e médio porte sobre 
investimentos no Distrito Federal, apresentação dos incentivos econômicos e financeiros que o DF oferece, 
bem como as linhas de financiamento do FCO e do BNDES. 4. Rimini – Itália : reunião com os empresários 
da Feira Internacional de Fitness com objetivo de declarar o interesse de Brasília sediar esse tipo de 
evento.5. Verona e Roma – Itália : reunião com os empresários italianos tendo como objetivo a 
apresentação os incentivos econômicos e financeiros que o DF oferece para atração de investimentos 
produtivos. 6. Campinas : reuniões para implantação de novos empreendimentos em Brasília. Visita Técnica 
à Nestlé, em São Paulo Capital. Visita técnica a empresa EBF VAZ – Industría e Comércio Ltda – em 
Jundiaií/ SP. 7. Rio de Janeiro : “4º Seminário de Capacitação em Atração de Investimentos”. 8. São Paulo : 
visita técnica a INBRA GLASS – Indústria e Comércio Ltda, na cidade de Mauá, em São Paulo; Visita 
técnica a EBF VAZ – Indústria e Comércio Ltda, em Jundiaí em São Paulo; Visita técnica Grupo Pylos do 
Brasil, sediado em São Paulo Capital; Reunião com a Consultoria Deloitte; Reunião com representantes do 
escritório de advogados Pagnozzi & Pagnozzi. 9. Cuiabá :“2º Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do 
Desenvolvimento do Centro Oeste – Condel/Sudeco”; 

– 10. Campo Grande : SDE acompanhou o Sr. Vice-Governador do Distrito Federal, Sr. 
Tadeu Filipelli, na 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro Oeste- 
CONDEL/Sudeco, realizada em Campo Grande/MS.11. Campinas/Chapeco : Convite da prefeitura de 
Passo Fundo. Empresas visitadas: Andreetta; Triel-HT; Comil Ônibus S.A; Acisa; MaxLoader; Bakof Tec. 

 

Ação: Seminário sobre Oportunidades de Investimento s e Comércio Brasília - China 

– O evento foi organizado pela SDE, ocorreu no dia 26 de abril de 2013 e compreendeu um 
seminário e uma rodada de negócios; 

– O Seminário foi composto por pronunciamentos e apresentações da SDE, GDF e CCPIT 
(Conselho Chinês de Promoção ao Comércio Exterior); 

– Ademais, a rodada de negócios envolveu a promoção de encontros entre compradores e 
vendedores brasilienses e os visitantes chineses. 
 

Ação: FCO Itinerante 
Um evento Itinerante que tem como objetivo popularizar o acesso a FCO, explicando as 

vantagens do fundo e os benefícios do financiamento. 

 
Ação: Realização de Reuniões do COFAP - Conselho pe lo Comitê de Financiamento à Atividade 
Produtiva no DF 

– Reunião mensal que tem por objetivo a apreciação de carta-consulta com intenção de obter 
financiamento do FCO. A Secretaria tem desempenhado, por intermédio do Comitê de Financiamento da 
Atividade Produtiva do Distrito Federal (COFAP/DF), um importante papel no processo de concessão e 
expansão do crédito no Distrito Federal e Entorno; 

– O COFAP é a instância final de aprovação das cartas-consulta de financiamento no âmbito 
do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO); 

– A realização de reuniões mensais viabiliza ao GDF o cumprimento da meta de recursos a 
serem liberados pelo FCO. 
 

Ação: Publicação do Decreto instituindo a Unidade G estora do Programa – Procidades  

– Redação da minuta do Decreto 34.619 de 30 de agosto de 2013; Validação com o 
Secretário da SDE; Negociação com a Casa Civil; Publicação do Decreto; Designação e nomeação dos 
servidores para compor o quadro. 
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Ação: Pró-DF – Análise dos processos referentes às Cartas Consultas e Projetos de Viabilidade 
Econômica e Financeira 

Atividades  Quantitativo  
Análise de Carta Consulta 95 
Análise de Projeto de Viabilidade Econômica 47 
Análise de Recursos de Carta Consulta e Projeto de Viabilidade 48 
Análise de alteração de área ocorrida por ocasião da implantação 58 
Análise de alteração contratual/atividades das empresas incentivadas 110 
Solicitação de documentos às empresas 549 
Análise de migração ao Pró-DF II 43 
Pareceres e despachos diversos (DIPRO) 1.963 
Emissão de Atestado de Implantação  123 
Emissão de Atestados de Início de Implantação 104 
Declarações de Licença de Funcionamento e Alvará de Construção 305 
Convocação de empresários 1.270 
Pareceres de cancelamento de incentivo 101 
Pareceres de recurso contra cancelamento de incentivo 68 
Pareceres sobre a redução de desconto a ser concedido para aquisição de lotes 2 
Pareceres de prorrogação de prazos contratuais 92 
Análise documental  586 
Pré-indicações de áreas (lotes) destinadas à implantação dos empreendimentos 44 
Pareceres e despachos de cancelamento de Pré-indicação de área 13 
Vistorias de acompanhamento realizadas em lotes vinculados ao Pró-DF 1926 
Vistorias para fins de análise de Atestado de Implantação, carta consulta, migração, infraestrutura, 
incentivo fiscal e cancelamento 573 

 
Ação: Benefício Fiscal 

A concessão de benefício Fiscal visa à redução em até 100% (cem por cento) da base de 
cálculo dos tributos IPTU/TLP e IPVA relativos aos empreendimentos contemplados com o incentivo 
econômico  
 

Assunto  Quantitativo  
Análise de acompanhamento anual 37 
Análise de cancelamento de benefício fiscal 18 
Análise de redefinição de percentuais 21 

 
Ação: Benefício Creditício 

O benefício creditício é implementado através do empréstimo de até 70% (setenta por cento) 
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, próprio, proveniente das operações e 
prestações decorrentes do empreendimento incentivado. 

 
Assunto  Quantitativo  

Desembaraço aduaneiro fora do DF – Publicados 01 
Cancelamento do financiamento especial – FIDE 21 
Pareceres de Incentivo creditício  10 
Incentivos creditícios concedidos 2 
Redefinição de valores de incentivo creditício 13 
Análise da execução do empreendimento – ICMS 10 

 
Ação: Parceiros do Empreendedor 

Apoio e orientação ao empresário que participa e o que deseja ingressar nos programas da 
Secretaria. Em 2013 foram prestadas orientações e esclarecimentos ao empresário e aos demais setores 
da Secretaria.  

Ação: Desenvolvimento e Capacitação de Servidores  
Devido o contingenciamento do orçamento de 2013 para o Programa de Trabalho relacionado 

à Capacitação dos Servidores da SDE foi realizado, com apoio da Secretaria de Turismo, da Secretaria de 
Transparência e Controle e da Secretaria de Justiça do DF o Seminário de Integração dos Servidores da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com aproximadamente 110 participantes, promovido pela 
Subsecretaria de Administração Geral/SDE, em 25/10/2013 cujo objetivo principal foi o de atualizar e 
disseminar os projetos e diretrizes da SDE/DF para o 4 trimestre de 2013 e 1 trimestre de 2014. 
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Ação: Atendimento aos empresários 
Atendimento aos empresários e cidadãos interessados nos diversos programas relacionados 

ao desenvolvimento econômico do DF tais como – Pró-DF II (creditício e econômico), (industrial, comercio e 
serviço), FCO e FDCO. 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O objetivo da SDE no ano de 2013 era implementar ações não executadas em 2012 e ações 
propostas para 2013, conforme a LOA, LDO e PPA 2012-2015. Contudo, muitas dessas ações não 
puderam ser implementadas por vários fatores. Houve sucessivas substituições do titular da pasta, de 
equipes de trabalho e falta de recurso orçamentário em decorrência de contingenciamentos e 
cancelamentos de dotação.  

Inclusive cabe ressaltar que mesmo assim a Equipe da SDE tentou por diversas vezes, através 
de processos abertos e interlocuções junto a SEPLAN, reverter o cenário de contingenciamento 
orçamentário, porem não obteve resposta concretas e nem soluções ficando a mercê de um orçamento 
restrito as demandas correntes da secretaria. 

Por outro lado a Secretaria tem desempenhado, por intermédio do Comitê de Financiamento da 
Atividade Produtiva do Distrito Federal (COFAP/DF), um importante papel no processo de concessão e 
expansão do crédito no Distrito Federal e Entorno. O COFAP é a instância final de aprovação das cartas-
consulta de financiamento no âmbito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO). A participação tanto 
da SDE quanto dos bancos que contratam a linha permite que empresários possam ter conhecimento desse 
financiamento de modo que se viabiliza ao GDF o cumprimento da meta de recursos a serem liberados pelo 
FCO. Para o ano de 2013 100% do recurso disponibilizado para o DF foi investido em diversos projetos de 
empresas da região. É importante que a SDE estude possibilidades de articulação com as seguintes 
instituições: Assessoria Internacional da Governadoria do DF; Embaixada da China em Brasília; Câmara de 
Comércio Brasil-China; Apex-Brasil; Secretaria de Estado de Publicidade Institucional; Representações 
setoriais empresariais e comerciais do DF, a exemplo: FIBRA, FECOMÉRCIO. 

As perspectivas para 2014 são: Área de Desenvolvimento Econômico  - retomar projetos de 
estudos econômicos, em especial o PDP; Ampliar a participação em feiras e eventos negociais; Estabelecer 
parceria com USTDA projetos, com vistas à elaboração de estudos que possibilitem a divulgação do DF 
como destino de investimentos produtivos; Assinar contrato entre o Governo do Distrito Federal e o Banco 
Interamericano do Desenvolvimento para início do Programa Procidades; Área de aquisições e novos 
serviços de apoio : Licenças de Softwares (Suíte Office); Licenças de Softwares (Antivírus), Ampliação da 
Telefonia móvel, Computadores, Telefonia fixa, Serviços Gráficos, Eventos, Passagens Aéreas, 
Televisões/Painéis de Monitoramento, Contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso-FUNAP 
Sistemas de Georreferenciamento, Sistema do Programa IDEAS, Ponto Eletrônico para os servidores além 
de outros. 
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15. SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSO S HÍDRICOS – UO: 
21.101 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, criada pelo 
Decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de 2011 e sua estrutura criada pelo Decreto nº 33.315, de 08 de 
novembro de 2011, publicado no DODF nº 216, de 09 de novembro de 2011, tendo como atuação e 
competência as seguintes áreas: I - meio ambiente; II - recursos hídricos; III - parques e unidades de 
conservação; IV - lixo e gestão de resíduos sólidos. 

Vinculam-se a Secretaria as seguintes Unidades Administrativas: 
I - Jardim Botânico de Brasília - JBB; 
II - Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA; 
III - Serviço de Limpeza Urbana - SLU; 
IV - Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB; 
V - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental 

- IBRAM; 
VI - Conselhos Gestores dos Parques;  
VII - Conselho Gestor da APA do Paranoá;  
VIII - Conselhos Gestor das APAs das bacias do Gama e Cabeça de Veado; 
IX - Conselhos das APAS, das ARIES e das Unidades de Conservação; 
X - Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM; 
XI - Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal - CRH-DF. 
 
Além dessas vinculações cabe à Secretaria a gestão do Fundo Único de Meio Ambiente do 

Distrito Federal (Funam).  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 12 16 03 10 41 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 18 - 30 - 48 

Requisitados 
Órgãos do GDF 07 01 04 - 12 

Órgãos do Governo Federal 02 - 01 - 03 

Outros 
Estagiários - 04 - 05 09 

Terceirizados  - 10 - 23 33 

Subtotal (Força de Trabalho) 39 31 38 38 146 

(+) Cedidos para outros órgãos 04 40 18 40 102 

Total Geral 43 71 56 78 248 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  
 

1. Realizações por Programa 
 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

OBJETIVO GERAL:  

Assegurar a preservação e a conservação do meio amb iente, mediante ações que possibilitem: 
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, des envolver e coordenar sistemas de informações e 
bancos de dados para a gestão ambiental e dos recur sos hídricos; aprimorar os serviços 
conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos ; promover a sustentabilidade das áreas 
protegidas e fomentar a educação ambiental. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1278 - Revitalização do Lago Paranoá  5.000 0 0 0 
1295 - Implantação do Parque Centro de Lazer e Cultura Viv a 
de Sobradinho 5.000 0 0 0 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3210 - execução da Política Ambiental  12.000 360.000 0 0 
3212 - elaboração  de Diagnóstico Ambiental  36.000 0 0 0 
3214 - Implantação de Agendas Ambientais e Agenda 21 Local  134.600 0 0 0 
3217 - Implantação do Programa de Inspeção Veicular  50.563 0 0 0 
3219 - elaboração e Divulgação de Mapas Temáticos  25.000 0 0 0 
3220 - Publicação do Atlas Ambiental  89.923 0 0 0 
3221 - Implantação da Política de Resíduos Sólidos  1.000 4.459.632 0 0 
3467 - Aquisição de equipamentos  60.000 1 0 0 
3678 - Realização de eventos  322.000 1.032.500 1.032.500 584.299 
0047 - Realização de eventos-Exposição: Oportunidades 
Ambientais- Plano Piloto 70.000 452.500 452.500 36.795 
0048 - Realização de eventos-Fórum de Saúde Ambiental- Plano 
Piloto 90.000 35.000 35.000 32.707 
0049 - Realização de eventos-Conferência de Meio Ambiente- 
Plano Piloto 62.000 510.000 510.000 494.848 
0087 - Realização de eventos-Fórum de Licenciamento Ambiental- 
Plano Piloto 50.000 35.000 35.000 19.949 
3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias  32.000 0 0 0 
4098 - Preservação de Áreas Protegidas e Recursos Floresta is 5.000 0 0 0 
5183 - Revitalização de Parques  10.000 1 0 0 

Total do Programa  788.086 5.852.134 1.032.500 584.299 
   
Destacam-se os seguintes eventos realizados pela SEMARH:                         

– XII Encontro Verde das Américas – GREEN MEETING, realizado nos dias 21 e 22/05/2013 
no Museu Nacional da República, cujo objetivo foi buscar soluções para problemas ambientais locais e 
globais, com discussões concretas e objetivas envolvendo instituições e segmentos da sociedade (Brasil e 
exterior). Houve participação de acadêmicos, alunos de graduação, comunidade e autoridades locais num 
total de 180 pessoas; 

– I Congresso de Meio Ambiente e Empreendedorismo – COMAE realizado no dia 04/06/2013 
no Auditório do STJ, cujo tema foi “Desenvolvimento econômico sustentável e social para a inclusão, 
formação e capacitação do empreendedor ambiental do DF” com participação de autoridades econômicas, 
tributárias, previdenciárias, sociedade civil organizada e comunidade; 

–  Encontro Nacional sobre Licenciamento e Governança Ambiental, realizado no período de 
26/03/2013 a 27/06/2013 no Centro de Convenções Brasil 21, cujo objetivo foi promover a discussão do 
tema para subsidiar as propostas que a ABEMA encaminhará e defenderá junto ao Governo Federal para 
aperfeiçoar o Marco Legal do Licenciamento Ambiental do País, com participação de Secretários Estaduais 
e Municipais de Meio Ambiente nacional e sociedade civil organizada; 

–  Exposição de Boas Práticas Ambientais realizado no dia 13/07/2013 no Jardim Botânico. O 
objetivo foi criar ponto de encontro entre a comunidade e o gerador de tendências com pequenos 
produtores/agentes que fazem parte ativamente da rede de economia criativa local com participação da 
comunidade local e imprensa; 

– 06 Reuniões Preparatórias para a Conferência Distrital do Meio Ambiente e 4ª Conferência 
Distrital do Meio Ambiente, cujo foco foi a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos 
âmbitos local e regional, com ênfase na produção e consumo sustentáveis; redução de impactos 
ambientais; geração de empregos, renda e educação ambiental. As reuniões foram realizadas em 
Sobradinho (18/07/13); Taguatinga (15/08/2013); Plano Piloto (29/08/2013); Luziânia (07/08/2013); Gama 
(01/08/2013) e Águas Lindas de Goiás/GO (22/08/2013). Houve participação da Comunidade Local, Ong’s e 
representantes governamentais; 

– Realização da IV Conferência Distrital do Meio Ambiente no mês de setembro/2013 com a 
participação de mais de 2.000 pessoas. Tal conferência foi antecedida por seis reuniões preparatórias 
sendo 04 no DF e 02 em cidades do entorno; 

– Com o intuito de melhorar a qualidade ambiental no DF, por intermédio de programas 
voltados à recuperação ambiental foi realizado, em 04 de junho de 2013, no Auditório do Superior Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, o Primeiro Congresso de Meio Ambiente e Empreendedorismo – COMAE, 
que tratou dos temas referentes à Economia Verde, Empreendedorismo e Sustentabilidade. O COMAE 
reuniu 154 representantes da sociedade civil com o objetivo de promover debates para a inclusão, formação 
e capacitação de empreendedores a respeito da economia verde e geração de empregos para o 
desenvolvimento sustentável; 

–  Lançamento das Obras do Parque Sucupira – Planaltina. A implantação do Parque faz 
parte do Programa Brasília Cidade Parque. O evento foi realizado em 17/08/2013 com presença de 
autoridades locais, representantes do GDF, sociedade civil organizada, imprensa e comunidade local; 
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–  Lançamento do Parque Estrutural realizado no dia 06/04/2013; 

–  Lançamento do Parque Riacho Fundo realizado no período de 20/04/2013 a 01/05/2013;  

– .Evento Ceilândia Mais Verde que levou Ação Ambiental Educativa para a comunidade de 
Ceilândia. O evento ocorreu em 30/08/52013 com participação da comunidade local.   

Quanto às atividades na área de Políticas de Resíduos Sólidos, cujas ações são de grande 
relevância para SEMARH, tendo em vista que a mesma tem o objetivo de estruturar a Gestão dos Resíduos 
Sólidos no Distrito Federal, as quais podem ser classificadas como não orçamentárias ressalta-se, as que 
se seguem: 

- No período de 2013 foram sanadas todas as pendências relativas à Cláusula Suspensiva que 
impedia a execução do Contrato de Repasse nº. 375357-39/2011 no valor de R$ 812.225,00 (oitocentos e 
doze mil duzentos e vinte e cinco reais), firmado entre o Governo do Distrito Federal e o Ministério do Meio 
Ambiente – MMA, intermediado pela Caixa Econômica Federal, assinado em 2011, cujo objeto é a 
Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, incluindo o programa de 
coleta seletiva. O referido Contrato encontra-se em fase de licitação.  

- Também foi efetivado o contrato nº. 13.2.0402.1/2013 no valor de R$ 21.300.000,00 (vinte e 
um milhões e trezentos mil reais), junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Social – BNDES, cujo 
objetivo é a concessão ao Distrito Federal de colaboração financeira destinada a promover a inclusão social 
e produtiva dos catadores de materiais recicláveis, bem como gerar benefícios ambientais, a partir de um 
modelo integrado de gestão de resíduos sólidos. O referido Contrato foi assinado em 30/07/2013. 

Em relação à Implantação de Agendas Ambientais e Agenda 21 a SEMARH atua fazendo a 
Coordenação do Fórum da Agenda 21 do Distrito Federal. No ano de 2013 foram realizadas nos meses de 
fevereiro, junho, setembro e novembro Reuniões Ordinárias do Fórum da Agenda 21 do DF na Biblioteca do 
Cerrado no Parque da Cidade; em 30 de outubro Reunião de articulação com os administradores regionais 
realizadas na Câmara Legislativa com intuito de motivar a implementação das Agendas 21 locais nas 
Regiões Administrativas;    

As ações acerca da sensibilização e educação ambiental a SEMARH recebe as solicitações de 
entidades públicas e privadas para participar de eventos de caráter socioambiental com objetivo de levar 
oficinas e palestras dinâmicas. Com essas participações a SEMARH atendeu em caráter formal (instituições 
de ensino e órgãos do governo) por volta de 10 mil pessoas e em caráter informal (participação em grandes 
eventos públicos) 100 mil pessoas, no período compreendido entre fevereiro a novembro de 2013.  

Com referência as ações na área de saúde ambiental, estas são desenvolvidas mediante Plano 
de Gestão Integrada da Qualidade Ambiental, estruturada numa gestão integrada de dados/informações e 
de ações governamentais conjuntas com vistas à melhoria contínua da qualidade ambiental e 
consequentemente da qualidade de vida da população brasiliense. Dentre estas ações desenvolvidas em 
2013 destacam-se: 

–  “Campanha de Qualidade Ambiental” cujo objetivo é a medição de poluentes atmosféricos, 
níveis de ruído e do índice de radiação solar ultravioleta, temperatura e umidade relativa, levando à 
população  informações resultantes da avaliação, no intuito de minimizar os impactos negativos desses 
agentes na saúde coletiva. Com início em 08/01/2013 a Campanha realizou até o mês de outubro 120 
(cento e vinte) medições conforme tabela abaixo: 

 Mês Localida de Medições (nº)  
Janeiro Viaduto Ayrton Senna, Núcleo Bandeirante, Fercal, BR 040 e Rodoviária do Plano Piloto 17 
Fevereiro BR 040, Rodoviária do Plano Piloto, W3 Norte (703, 707 e 916), Viaduto Ayrton Senna, Rodoviária 

Interinstitucional e Rodoviária do Cruzeiro 
16 

Março Rodoviárias: Cruzeiro, Guará I e II, Taguatinga, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Planaltina, 
Brazlândia, São Sebastião e Gama. Parque 3 meninas (Samambaia) e Parque Bosque Sudoeste. 

20 

Abril Rodoviárias: Paranoá, Samambaia Sul e Norte, Ceilândia (Norte, Setor O, QNQ/QNR), Riacho 
Fundo I, Santa Maria, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Interestadual, Taguatinga Sul, 
Parque Estrutural. Parque 3 meninas, Parque Ecológico Águas Claras e Varjão 

26 

Maio  0 
Mês Localidade  Medições (nº)  

Junho Rodoviárias: Samambaia Norte, Taguatinga Sul, Ceilândia (QNP – P norte, QNP 24 – P sul, 
QNR/QNQ), Recanto das Emas. Estádio Mané Garricha, Jardim Mangueiral, Taguatinga,  

12 

Julho Palácio do Buriti e Rodoviária da Ceilândia QNP 24 02 
Agosto W3 sul (516/716), Congresso Nacional, Instituto Chico Mendes, Esplanada dos Ministérios.  04 
Setembro DF 003 e DF 095 04 
Outubro  DF 095, DF 085, Posto Policial CPRV (estrutural), Posto Rodoviário Lago Sul, BR 020, BR 060 e 

Rodoviárias: Plano Piloto e Taguatinga Sul 
19 

Total  120 
 

– “Campanha Ambiental no Trânsito – Operação Ar Puro”, que consiste em ações educativas 



Relatório Anual de Atividades – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
651 

       

realizadas semanalmente nas vias públicas do DF. Esta ação tem por objetivo sensibilizar a população em 
geral e em especial os condutores de veículos sobre a importância de mantê-los regulados a fim de reduzir 
a poluição atmosférica. Com início no dia 15/10/2013 houve realização de 02(duas) blitz educativas, sendo 
uma realizada na DF-001/Km69 e outra na DF-085/Km08, resultando na abordagem de 36 (trinta e seis) 
veículos sendo 44% procedente do DF, 19% de Goiás, 6% Minas Gerais, 3% de Mato Grosso do Sul e 25% 
não informaram. 

– “Projeto Soa Bem”, que consiste na medição do nível de ruídos por meio do uso de 
decibelímetros, cujo objetivo é regulamentar as atividades geradoras de poluição sonora (limites máximos 
permitidos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no DF) 
dentre outros. No ano de 2013 foram realizadas 126 (cento e vinte e seis) medições em diversos lugares do 
DF como em Terminais Rodoviários, Avenidas, Viadutos, Parques etc, no período de janeiro a 
outubro/2013. 

Outra ação de relevância importância realizada pela SEMARH foi a inauguração do Parque do 
Cortado em Taguatinga e o lançamento das obras do Hospital Veterinário que será construído com recursos 
de compensação ambiental. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0001 - Formular políticas nas áreas de meio ambient e, recursos hídricos, resíduos sólidos, 
saneamento ambiental, conservação da biodiversidade , educação ambiental, saúde ambiental e 
condomínios urbanísticos na área do Distrito Federa l.  

 
Indicadores:  

 
Denominação do Indicador  Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 

Apurado 
em 

  

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Legislação Ambiental 
revisada e atualizada 

Unidade -  Anual 3/3 3/3 2 2 SEMARH 

Parcerias estabelecidas Unidade - - Anual 1/1 1/1 1 1 SEMARH 

 
 As metas relacionadas a este objetivo específico, tendo como indicadores “Legislação 

Ambiental revisada e atualizada e parcerias estabelecidas” tecem-se os seguintes comentários: 
• Legislação Ambiental revisada e atualizada: em 2013 a previsão era de 3 documentos 

publicados, o que foi alcançado com a publicação do Decreto nº 34.472, de 19 de Junho de 2013, referente 
ao Grupo de Trabalho para discussão sobre a priorização da não geração de resíduos e estimulação da 
Coleta Seletiva no Distrito Federal, Decreto nº 34.664, de 12 de setembro de 2013, referente a instituição do 
comitê intersetorial da Política Distrital aos animais e por fim o Decreto nº 34.429, de 10 de junho de 2013 
que trata da convocação para a IV Conferencia Distrital do Meio Ambiente – CDMA; 

• Parcerias estabelecidas: Foi firmado o contrato de concessão de colaboração financeira não 
reembolsável  nº 13.2.0402.1/2013, com o Banco de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, em 
30/07/2013, com o objetivo de promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais 
recicláveis, bem como gerar benefícios ambientais a partir de um modelo integrado de gestão de resíduos 
sólidos. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

0002 – Propor, organizar, fomentar e coordenar sist emas de informações e bancos de dados para a 
gestão ambiental do território do Distrito Federal.   

 
Indicadores: 

 
Denominação do 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 

Apurado 
em 

  

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado em Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

 SIG implantado Unidade - - Anual - 1/0 - - SEMARH 
Atlas disponibilizado Unidade - - Anual  - 1/0 - 1 SEMARH 

 
As realizações relativas a “Implantação de um Sistema de Informação Geográfica-Ambiental – 

SIG e publicação do Atlas do Distrito Federal”, que a princípio deveriam ser iniciadas em 2013, possuem 
como pré-requisito a finalização dos estudos de elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do DF, 
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tendo como um dos produtos a elaboração de diversos mapas temáticos que serão necessários à 
publicação do Atlas.  

No exercício de 2012 foi formalizado o Convênio nº. 40005/2012, registrado no SICONV sob o 
Nº. 777033/2012, celebrado entre o Governo do Distrito Federal e o Ministério do Meio Ambiente - MMA, 
que objetivava a Qualificação e Finalização do Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal – 
ZEEDF. Ocorre que ao longo do exercício de 2013, o referido Convênio não entrou em execução, devido ao 
não repasse de recursos financeiros pela concedente, por conta de pendências no CAUC – Serviço Auxiliar 
de Informação para Transferências Voluntárias relativas ao CNPJ principal do GDF. Desta forma, o MMA 
por meio da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR publicou no Diário 
Oficial da União nº. 252, de 30 de dezembro de 2013 – Seção 3, o “AVISO DE CANCELAMENTO” tornando 
sem efeito a publicação do Extrato do Convênio finalizando assim o instrumento de cooperação. 

 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6006 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – ME IO AMBIENTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  10.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  18.044.984 22.241.398 22.221.321 22.221.321 
8747 - Administração de Pessoal-Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos- Plano Piloto 18.044.984 22.241.398 22.221.321 22.221.321 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  780.133 902.073 896.046 896.046 
9572 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos- Plano Piloto 780.133 902.073 896.046 896.046 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.806.858 2.402.854 2.357.823 1.842.292 
9661 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- Plano Piloto 1.806.858 2.402.854 2.357.823 1.842.292 

Total do Programa  20.641.975 25.546.325 25.475.190 24.959.659 

No decorrer do exercício de 2013 houve regularidade nas ações administrativas que incluíram 
atividades nas áreas de Recursos Humanos, Planejamento e Orçamento, Apoio Logístico e Material e 
Tecnologia da Informação.             

Neste período, foi firmado contrato com a Empresa ECT Correios e Telégrafos e executadas 
atividades relativas à continuidade dos contratos firmados no exercício anterior com vigência até 2014. Além 
dessas atividades foram realizadas aquisições de material permanente e de consumo, conforme 
discriminado nas tabelas abaixo: 

Contratos Firmados em 2013 
Nº. Contrato / Fornecedor  Objeto  Vigência  

Contrato nº 01/2013 
ECT Empresa Brasileira de Correios E Telégrafos 

Prestação de serviços e vendas de produtos pela ECT 
que atenda as necessidades da SEMARH. 

06/05/2014 

Contratos Firmados no Exercício Anterior com Vigênc ia até 2013 
Nº. Contrato/ Fornecedor  Objeto  Vigência  

Contrato nº 02/2012 
Viagens Brasil Turismo LTDA              

Aquisição de passagens aéreas e terrestres no âmbito 
nacional  e internacional,  compreendendo emissão, 
reserva e entrega de bilhetes de passagens, atendimento 
em aeroportos e afins. 

12/06/2013 
 
 

Contrato nº 03/2012 ML Consultoria e Serviços 
LTDA           

Complementação da estrutura do stand do GDF para o 
evento Rio + 20. 

15/06/2013 

Contrato nº 04/2012 Hotel Phenícia LTDA Locação de imóvel com área de 768,58 m² localizada na 
SEPN 511, bloco “C” 4º andar, Brasília /DF. 

16/07/2014 

Contrato nº 05/2012 
Planalto Service LTDA 

Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de apoio administrativo. 

13/08/2014 

Contrato nº 06/2012 Apolo Agência de Viagens  
Turismo LTDA                     

Fornecimento de passagens aéreas e terrestre, no âmbito 
nacional  e internacional. 

12/12/2013 

Contrato nº 07/2012 
CY Produções e Eventos LTDA                

Prestação de serviço  de organização de eventos e 
correlatos sob demanda a serem realizados pela 
SEMARH. 

28/12/2013 
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Aquisição de Material Permanente 
Fornecedor  Objeto  

Mundial Refrigeração LTDA Aquisição de Refrigerador, cafeteira, microondas e refrigerador 
frigobar. 

Registra Registradora e Refrigeraçao LTDA Aquisição de Purificador de Água.  
OFFICE Service Equip.e Serv.P/ Escritorio LTDA Aquisição de transformador de Tensão.  

Aquisição de Material de Consumo 
Fornecedor  Objeto  

UEDAMA Com. de Prod. Alim. LTDA Aquisição de Açúcar  
Café Piracanjuba com. e Industria LTDA Aquisição de Café 
Êxito Montagens e Comércio LTDA Aquisição de Cartucho de Toner 
DF Distribuidora de Papéis LTDA Aquisição de Papel 
J2 Comércio de Utilidades LTDA - EPP Aquisição de Cartucho  
Plena Informática LTDA. - EPP Aquisição de Cartucho  
Plena Informática LTDA. - EPP Aquisição de Cartucho de impressora 
JAWA-Maq.e Equipamentos P/Escritorio LTDA Aquisição de fita entintada 

  

3.  Informações complementares 
Ainda com relação às ações da SEMARH na área de regularização fundiárias, urbanística, 

parcelamento de solo (condomínios) e licenciamento, podemos destacar atuação em vários processos de 
licenciamento ambiental beneficiando uma população de mais de 120.000 (cento e vinte mil) pessoas, por 
meio de elaboração de relatórios e pareceres os quais ocasionaram a emissão de licenças ambientais no 
Setor Habitacional Tororó (Licença Prévia); Setor Habitacional Vicente Pires (Licença Prévia); Condomínio 
Mansões Flamboyant (Licença de Instalação); Condomínio Parque do Mirante (Licença de Instalação); 
Condomínio Alto da Boa Vista (Renovação de Licença de Instalação); Condomínio Quintas da Alvorada I 
“Setor Habitacional São Bartolomeu” (Renovação da Licença de Instalação) e Condomínio Rural Chácara 
Ouro Vermelho “Jardim Botânico” (Renovação da Licença de Instalação) beneficiando aproximadamente 
128.000 pessoas. 

Nas ações educativas em saúde ambiental a SEMARH possui um Projeto chamado “Itinerante 
de Educação em Saúde Ambiental” cujo objetivo é orientar a população, principalmente os usuários dos 
parques, de como usar a natureza a seu favor alcançando benefícios à saúde física e mental. No período de 
janeiro a outubro/2013 o Projeto esteve presente em 09 (nove) eventos nos Parques Saburo Onoyama, 
Parque Águas Claras, Parque do Bosque, Parque Sucupira, Parque Três Meninas, Parque do Areal, Parque 
da Estrutural, Parque Dom Bosco e no Centro de Práticas Sustentáveis no Jardim Mangueiral.  

Ainda com relação às ações referente à Implantação da Agenda Ambiental da Administração 
Pública – A3P a SEMARH realizou reuniões da Comissão Gestora da A3P nos meses de março a 
novembro/2013; visitas técnicas ao núcleo de A3P do Ministério do Meio Ambiente em março/2013; 
Realização de Diagnóstico Socioambiental da SEMARH nos meses de fevereiro a março/2013 e 
apresentação de proposta para implementação da A3P em todo GDF, no mês de outubro. 

Podemos destacar ainda a participação da SEMARH nos eventos: Hora do Planeta no Museu 
Nacional (março); Seminário Água, Comunicação e Sociedade no ano Internacional de Cooperação pela 
Água, ocorrido no Museu Nacional (22 de março); VI Congresso CONSAD de Gestão Pública ocorrido no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães (16 a 18 de abril); Curso Reeditor Ambiental, promovido pela 
Estação Ecológica de Águas Emendadas para professores e educadores ambientais, com encontros 
semanais ocorrido nos meses de abril a novembro; reuniões da I Bienal de Sustentabilidade Urbana (abril a 
junho); Apoio logístico nas Conferências Nacional, Estadual/Distrital e Conferências Prévias de Meio 
Ambiente (julho a outubro); Coordenação do Grupo de Trabalho voltado à Educação Ambiental na 
campanha institucional da Coleta Seletiva do DF, instituído pelo Decreto nº. 34.472/2013 realizado nos 
meses de junho a novembro e participação permanente na Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental do DF – CIEA e no Fórum Governamental de Responsabilidade Social – FGRS. 

 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal foi criada 

pelo Art. 25 do Decreto nº. 32.716, publicado no DODF de 1º de janeiro de 2011, edição especial, com 
atuação e competência nas áreas de meio ambiente; recursos hídricos; parques e unidades de conservação 
e gestão de resíduos sólidos, sendo que sua estrutura organizacional foi criada pelo art. 1º do Decreto 
33.315, publicado no DODF nº. 216 de 09 de novembro de 2011. 

Desde sua criação a Secretaria vem passando por algumas dificuldades para assumir 
plenamente as atribuições de gestora de políticas ambientais e de recursos hídricos. 
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Apesar da estrutura organizacional da Secretaria ter sido criada no ano de 2011, as 
nomeações e readequações do quadro de pessoal começaram a ocorrer somente no ano de 2012, sendo 
que ainda hoje há necessidade de adequação do quadro técnico das áreas meio e finalística, com vistas a 
complementar a estrutura criada com o objetivo de atender da melhor forma as demandas relativas a ações 
da Secretaria. 

Além das dificuldades mencionadas, cumpre ressaltar que uma das maiores dificuldades que a 
Secretaria enfrenta é a falta de orçamento para desenvolvimento das ações proposta no Plano Plurianual.  

No exercício de 2013 houve cancelamento de dotações orçamentárias de diversos programas 
de Trabalho, quais sejam: cancelamento de dotação orçamentária nas ações 3212.0001; 3214.0001; 
3217.0001; 3219.0001; 3220.0001; 3467.9551; 3467.9552; 3467.9553; 3983.6073 e 5183.2281, conforme 
Decreto nº 34.269 de 09/04/2013, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº.  73 de 10/04/2013; 
bloqueio na ação 3678.0050, nos moldes do Decreto nº. 34.125 de 28/01/2013; cancelamento de dotação 
orçamentária nas ações 1278.2917; 1295.2919 e 4098.2253 com vistas a atender crédito de pessoal na 
Secretaria de Saúde, conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 228 de 01 de novembro de 
2013 e anulação de dotação orçamentária na ação 4094.2254, conforme publicação no Diário Oficial do DF 
nº. 254 de 03 de dezembro de 2013. Tais cancelamentos inviabilizaram totalmente a execução de diversas 
ações propostas.  

Outra dificuldade enfrentada pela Secretaria é a falta de recursos para a capacitação da equipe 
técnica o que proporcionaria uma gestão cada vez mais eficiente e eficaz. 

Apesar dos bloqueios de dotação orçamentária realizados pela Secretaria de Planejamento a 
SEMARH realizou diversos eventos tais como, “XII Encontro Verde das Américas - Green Meeting” ; 
Encontro Nacional sobre Licenciamento e Governança Ambiental, I Congresso de Meio Ambiente e 
Empreendedorismo – COMAE, dentre outros, cujo objetivo geral foi promover discussões com intuito de 
buscar soluções para problemas ambientais locais e buscar o desenvolvimento de ações voltadas ao 
incentivo de ações sustentáveis. 

Ressaltamos ainda a realização da IV Conferência Distrital do Meio Ambiente realizada no mês 
de setembro/2013 com a participação de mais de 2.000 pessoas tendo como um dos objetivos a geração de 
subsídios para elaboração do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, assim como para 
subsidiar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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15.1. JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA – JBB  – UO: 21.106 
O Jardim Botânico de Brasília – JBB, órgão relativamente autônomo, criado pela Lei nº. 528, de 

03/09/1993, vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH tem como 
competências básicas: 

I. Desenvolver atividades, projetos e programas de conservação, pesquisa, educação e lazer 
orientados, relacionados ao meio ambiente. 

II. Preservar e conservar os recursos naturais e culturais por meio do mecanismo de controle, 
fiscalização, proteção ambiental, estudos e pesquisas científicas e tecnológicas. 

III. Atuar como centro de referência para a conservação, pesquisa, desenvolvimento e 
monitoramento dos recursos naturais e culturais dos cerrados, promovendo o intercâmbio com os jardins 
botânicos e instituições afins, nacionais e internacionais. 

IV. Gerenciar e administrar a Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília – EEJBB. 
De acordo com o Decreto nº 28.579, de 18 de dezembro de 2007, que aprova o regimento 

interno, compete ao Jardim Botânico de Brasília – JBB: 
V. Promover a pesquisa, a conservação e a preservação ambiental na perspectiva de difundir 

o valor multicultural das plantas e sua utilização sustentável; 
VI. Proteger espécies silvestres, raras ou ameaçadas de extinção em âmbito local e regional no 

sentido de resguardar espécies econômicas e ecologicamente importantes para a restauração ou 
reabilitação de ecossistemas; 

VII. Assistir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, na formulação de 
diretrizes para a implementação da política do meio ambiente do Distrito Federal, nas atividades que visam 
o aproveitamento sustentável, preservação e conservação dos recursos naturais e culturais; 

VIII. Manter bancos de germoplasma para conservação de espécies ex-situ e preservar 
reservas genéticas in-situ;  

IX. Integrar diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos 
naturais e restauração de ecossistemas com unidades de conservação de diferentes categorias, próximas 
ou contíguas e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos; 

X. Promover o intercâmbio científico, técnico e cultural com outros jardins botânicos, entidades 
afins e órgãos nacionais e internacionais;  

XI. Ações no sentido de auferir recursos financeiros federais e do Distrito Federal, com o intuito 
de desenvolver no âmbito da Estação Ecológica, programas de fomento às pesquisas técnico–científicas 
para o aproveitamento sustentável do bioma Cerrado;  

XII. Incentivar junto à sociedade civil, a ampla difusão – educação ambiental – das pesquisas 
e práticas relativas ao manejo sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente; 

XIII. Administrar e fiscalizar o plano de utilização da Estação Ecológica – Jardim Botânico de 
Brasília. 

De acordo com Decreto nº 33.319 de 08/11/2011, foi aprovada a nova estrutura orgânica e 
hierárquica do órgão, alterada conforme Decreto nº 33.729 de 21/06/2012, composta atualmente da 
seguinte Força de Trabalho: 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 05 07 - 03 15 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 14 - 21 - 35 

Requisitados 
Órgãos do GDF 03 02 01 03 09 

Órgãos do Governo Federal 01 - - - 01 

Outros Estagiários - 01 - 06 07 

Subtotal 23 10 22 12 67 

(-) Cedidos da unidade para outros órgãos 02 02 - - 04 

Total Geral 21 08 22 12 63 
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1. Realizações  
 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
 
OBJETIVO GERAL:  

Assegurar a preservação e a conservação do meio amb iente, mediante ações que possibilitem: 
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, des envolver e coordenar sistemas de informações e 
bancos de dados para a gestão ambiental e dos recur sos hídricos; aprimorar os serviços 
conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos ; promover a sustentabilidade das áreas 
protegidas e fomentar a educação ambiental. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2932 - Preservação das Áreas da Estação Ecológica e 
do Jardim Botânico de Brasília  105.000  30.021 30.021 30.021 
0003 - (ODM)Preservação das Áreas da Estação Ecológica 
e do Jardim Botânico de Brasília-- Lago Sul 105.000 30.021 30.021 30.021 
3489 - Recuperação de Áreas Degradadas  50.000 0 0 0 
4113 - Produção de Mudas da Flora do Cerrado  551.000 533.000 31.473 19.958 
0001 - (ODM)Produção de Mudas da Flora do Cerrado-- 
Lago Sul 551.000 533.000 31.473 19.958 

Total do Programa  706.000 563.021 61.494 49.980 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0004 – Preservar e Conservar os Recursos Naturais d o Bioma Cerrado reduzindo os incêndios 
florestais, catalogando, manejando e produzindo mud as das espécies nativas, recuperando e 
construindo infraestrutura para implantação das col eções científicas e preparando ambiente para 
acolhimento do público da Copa do Mundo de 2014.  

 

Indicadores: 

 
Denominação do 

Indicador 
Unidade de 

Medida 

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Área degradada 
recuperada do JBB e 
EEJBB 

Hectare - 31/12/2010 Semestral 10/01 10/01 35 35 
Jardim 

Botânico 

Espécie catalogada 
(fauna e flora) % 50 31/12/2010 Anual 55/52,5 60/57,8 70 80 Jardim Bot. 

Manejo de espécie 
ameaçada de extinção 

Unidade - 30/06/2011 Anual 1/0 1/0 2 2 Jardim 
Botânico 

Produção de mudas  Unidade 7.000  30/06/2011 Quadrimestral 56.000/6
9.650 

107.500/20
.000 

159.000 210.000 Jardim 
Botânico 

Manejo das coleções Unidade 2 30/06/2011 Semestral 3/4 5/4 6 8 
Jardim 

Botânico 
Reprodução in vitro de 
espécies nativas e 
híbridas 

Unidade 14 30/06/2011 Anual 16/14 18/14 20 22 
Jardim 

Botânico 

 
Foi concluída, em dezembro de 2013, a contratação de empresa para suprimento da mão-de-

obra para a produção de mudas no Viveiro Jorge Pelles. Portanto, a produção de mudas não atingiu a meta 
estabelecida no PPA para 2013. Entre maio e outubro de 2013, foram produzidas, aproximadamente, 
20.000 (vinte mil) mudas de espécies arbóreas nativas do Cerrado. Essas mudas deverão ser plantadas nas 
áreas degradadas da Estação Ecológica do JBB. 

Foram adquiridos adubos e insumos previstos no Convênio com a TERRACAP para viabilizar a 
produção de mudas.  

A meta de recuperação de 35 hectares de áreas degradadas da Estação Ecológica do Jardim 
Botânico de Brasília – EEJBB, previstos no PPA para 2013, não foi atingida por falta de mão-de-obra e, 
consequentemente, de mudas de árvores prontas para plantio. Só foi possível plantar mudas na 
recuperação do modelo filogenético, no jardim da contemplação e demais jardins temáticos do JBB, 
perfazendo, aproximadamente, 01 hectare de plantio. As razões do não cumprimento dessa meta foram: 1 – 
a não contratação de mão-de-obra para a produção de mudas de árvores nativas do cerrado para plantio 
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nas áreas degradadas, em tempo hábil; 2 – a deficiência de pessoal no quadro do Jardim Botânico de 
Brasília – JBB, por não ter sido cumprida a previsão de contratação de pessoal através de concurso público 
e o preenchimento das funções de confiança da estrutura do JBB. 

Em espaço contíguo ao Jardim Japonês, foram construídas 03 estufas para abrigar coleções 
de plantas e 300 m² de calçamento integrando essa área às demais áreas de visitação do JBB. 

Foi construído um galpão com 900 m² para abrigar os veículos e máquinas do JBB e uma 
estufa de vidro onde foi implantada amostra da coleção de Cactos, aberta à visitação pública. Esta coleção 
conta com 1.400 indivíduos, de 40 espécies. 

Foi concluída a reestruturação e modernização de novo site do JBB – 
www.jardimbotanico.df.gov.br  

Em parceria com a Aeronáutica/Ministério da Defesa, foi realizado o reflorestamento de áreas 
queimadas e serviços gerais no JBB (Limpeza de trilhas, poda, erradicação de espécies invasoras, entre 
outras atividades). 

O acervo do Herbário do JBB conta hoje com 30.000 exsicatas. Este ano foram incorporados 
1.020 exemplares, sendo 268 (120 espécies) proveniente de coleta e 738 (360 espécies) de intercâmbio 
com outras instituições, que após catalogação foram arquivados no Herbário do JBB. 

                             

Pelo projeto Orquídeas nas Quadras, foram implantadas 234 orquídeas na praça da Igrejinha 
Nossa Senhora de Fátima – entre as quadras 307/308 Sul, plantio em homenagem as vítimas do incêndio 
em Santa Maria – RS, sendo uma muda de orquídea para cada jovem que perdeu a vida. Ainda em 2013, 
foram implantadas mais 100 mudas de orquidáceas no condomínio Belvedere Green. 

      
Orquídeas sendo implantadas nas Quadras de Brasília 
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Continuam sendo reproduzidas 14 espécies de orquídeas, utilizando a técnica de 
micropropagação. Não foi possível aumentar de 14 para 18 as espécies que são reproduzidas in vitro 
devido à falta de especialista dedicado à pesquisa e revisão bibliográfica que pudesse apoiar a iniciativa. No 
entanto, a produção de orquídeas foi retomada e foram preparados por volta de 1.300 frascos de meio de 
cultura e reproduzidas, aproximadamente, 20.000 mudas. 

 

      
Semeadura de sementes em meio de cultura e repicagem das plantas desenvolvidas 
 

Este ano inauguramos o jardim da leitura, espaço ao ar livre que oferece contadores de 
estórias e uma biblioteca, montada com mesas, cadeiras e decoração, tudo com material reciclado. A 
iniciativa foi um sucesso e a frequência de público é grande. A iniciativa foi divulgada pela imprensa 
(http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-df/v/biblioteca-ao-ar-livre-comeca-a-funcionar-no-jardim-
botanico-de-brasilia/2721077/) e várias escolas manifestaram interesse em implantar a ideia. A atividade 
fica prejudicada nos finais de semana por falta de servidores e encarregados. 

 

      

Continuam em adequação o manejo e curadoria das coleções de orquídeas, cactos e 
bromélias, embora o JBB ressinta a falta da contratação de consultorias especializadas para a identificação, 
classificação e catalogação de algumas espécies dessas coleções; A ampliação das coleções de plantas 
depende de mão-de-obra especializada e de jardineiros para o manejo adequado das mesmas.  

A área de Manejo dos Recursos Naturais continuou prejudicada em 2013 tendo em vista que 
não foram nomeados os técnicos da área, portanto, não foi iniciado o manejo de espécie nativa ameaçada 
de extinção. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0005 – Tornar o Jardim Botânico de Brasília um Cent ro de Referência do Bioma Cerrado  
 

Indicadores: 
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Cadeia  produtiva 
fortalecida 
 

Unidade - 30/06/2011 Anual - 1/0 1 1 
Jardim 

Botânico 

Aumento de visitação 
 % 100 30/06/2011 Anual 10/20 10/35 40 15 

Jardim 
Botânico 

 

O Jardim Botânico de Brasília realizou uma série de reuniões com a comunidade científica do 
Distrito Federal para a discussão e encaminhamentos de criação de um centro de estudos e referência do 
bioma Cerrado. Dessas reuniões participaram a SEMARH/DF, a EMBRAPA, o Ministério do Meio Ambiente 
– MMA, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico– CNPq, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Universidade de 
Brasília – UnB, Universidade Católica de Brasília – UCB, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, ONG’s 
(Biolúdica, FUNATURA),entre outras entidades científicas do Distrito Federal e de alcance nacional. Como 
resultado dessas reuniões, foi concebida a ideia da criação de um Centro de Excelência do Cerrado – 
CEEX, que teria como objetivos principais nortear a gestão ambiental do território, a elaboração de uma 
política de inclusão social, desenvolver programas de pesquisa, promover atividades de educação ambiental 
e a capacitação, entre outros. Inicialmente, buscar-se-ia a sistematização e catalogação da produção 
científica sobre o bioma Cerrado em um sistema abrigado neste Centro, criação de uma biblioteca virtual, o 
resgate das informações tradicionais do Cerrado, entre outros. 

A sede do CEEX já está em construção, e a biblioteca virtual do Cerrado já está com o projeto 
em elaboração. O espaço físico do CEEX disporá de auditórios, salas de aulas e espaços para exposições e 
apresentações em geral. 

Dados da Evolução Anual – Visitação e Arrecadação 2 011 a 2013 
Movimentação 

Atividades 
2011 2012 2013 

Quant  Valor (R$).  Quant  Valor (R$).  Quant.  Valor (R$)  
Ingressos emitidos pelas caixas registradoras 26.494 52.988,00 39.540 79.080,00 54.163 108.326,00 
Aluguel de Espaço 41 1.379,00 166 1.897,00 183 2.684,00 

 
A visitação do JBB aumentou de, aproximadamente, 60.000 pessoas/ano para 80.000 

pessoas/ano em 2013, o que representa 35% a mais de público visitante.  
De acordo com o resultado da Concorrência nº 001/2013, a partir de novembro de 2013 foi 

firmado o contrato de concessão de uso do espaço denominado Café do Centro, na área de visitação 
pública do JBB, para a comercialização de alimentos com a finalidade de disponibilizar aos visitantes um 
local adequado à alimentação e possibilitar aumento do tempo de permanência no órgão e satisfação dos 
serviços prestados. 

Em 2013 foram atendidas pela equipe de educadores ambientais 17.663 pessoas assim 
distribuídas: 

− 5.449 em 73 instituições públicas de ensino; 
− 1.972 em 49 instituições privadas de ensino; 
− 5.121 em grupos de atendimentos especiais; 
− 5.121 em grupos de atendimento simplificado. 
Foram atendidas, também, 795 pessoas em eventos especiais de final de semana, o que 

contabiliza um total de 18.458. Além desse público, o JBB foi visitado por 54.163 pessoas que pagaram 
ingressos (destes, 1.972 são alunos da rede particular de ensino) e, aproximadamente, 18.000 praticantes 
de caminhada matinal, perfazendo um público total de visitante de 77.838 pessoas. 

Com o reforço de pessoal na equipe da educação ambiental, a expectativa de atendimento ao 
público superou a meta de 15.000 atendimentos/ano e teria sido ainda maior, caso houvesse disponibilidade 
de pessoal para atendimento ao público nos finais de semana. 
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Atendimentos da equipe de educação ambiental por tipo de público 

 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
OBJETIVO GERAL:  

Universalizar a proteção social não contributiva co mo sistema de provisão de serviços e benefícios 
sociais instituídos e garantidos pelo Estado para e nfrentar situações de risco social ou privações 
sociais já instaladas e implementar a gestão de Sis tema Único de Assistência Social,  com 
centralidade na família e no território onde esta v ive.   

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4089 - Capacitação de Pessoas  20.000 0 0 0 

Total do Programa  20.000 0 0 0 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

004 - Reduzir a exclusão social capacitando jovens,  mulheres e produtores rurais no manejo 
sustentável dos recursos naturais do cerrado e capa citação de crianças e adolescentes para guiar 
visitantes para a COPA 2014. 
 

Indicadores:  

Denominação do 
indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice mais 
Recente 

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado 
Fonte da Informação 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Indivíduo 
capacitado 

Pessoa - 30/06/2011 Semestral 100/ 
135 

100/35 100 100 
Jardim Botânico e 

Administrações 
Regionais 

Evento 
Realizado Unidade - 30/06/2011 Anual 4/0 4/1 4 4 Jardim Botânico 

Publicação 
impressa e 
editada 

Unidade 1 30/06/2011 Semestral 3/4 3/2 3 3 Jardim Botânico 

Embora os recursos não tenham sido liberados, o Jardim Botânico contou com o apoio de sete 
jovens que cumprem medidas sócio-educativas, conforme Acordo de Cooperação assinado entre o JBB e a 
Secretaria de Criança. Esses jovens foram encaminhados pela UAMA – Unidade de Atendimento em Meio 
Aberto de São Sebastião e do Paranoá e atuaram na revitalização da área de piquenique, Casa de 
Permacultura, Biblioteca e Sala Verde. 

A capacitação dos assistentes técnicos em jardinagem e em técnicas de eliminação de 
espécies invasoras, como Pinus e Eucalipto (curso com manejo de motosserra). 

31%

11%

29%

29% Instituições Públicas de Ensino

Instituições Privadas de Ensino

Grupos especiais

Atendimento simplificado
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Foi realizado também um curso para brigadista voluntário, com apoio do Prevfogo/IBAMA por 
intermédio do qual foi possível treinar 25 pessoas, entre os quais servidores do JBB. 

 

O JBB elaborou e publicou 2 volumes da revista científica “HERINGERIANA”, contendo 
trabalhos de pesquisa e levantamentos da fauna e da flora do bioma Cerrado. 

 

2 . Outras Realizações  
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – ME IO AMBIENTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  10.000 0 0 0 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  360.000 266.885 266.883 266.883 
9774 - Construção de Prédios e Próprios-Construção de Estufas - 
Jardim Botânico de Brasília- Lago Sul 190.000 133.316 133.315 133.315 
9775 - Construção de Prédios e Próprios-Construção de Galpão - 
Jardim Botânico de Brasília- Lago Sul 170.000 133.569 133.569 133.569 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação  55.000 55.000 54.000 49.269 
2579 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Manutenção do 
Sistema de Tecnologia da Informação do Jardim Botânico de 
Brasília- Lago Sul 55.000 55.000 54.000 49.269 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  80.000 19.227 19.227 19.227 
9676 - Reforma de Prédios e Próprios-Jardim Botânico de Brasília- 
Lago Sul 80.000 19.227 19.227 19.227 
4088 - Capacitação de Servidores  15.000 7.660 7.660 4.460 
0015 - Capacitação de Servidores-Jardim Botânico de Brasília- 
Lago Sul 15.000 7.660 7.660 4.460 
8502 - Administração de Pessoal  2.919.219 3.574.641 3.574.488 3.574.488 
8743 - Administração de Pessoal-Jardim Botânico de Brasília- Lago 
Sul 2.919.219 3.574.641 3.574.488 3.574.488 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  257.709 257.709 223.368 223.368 
9567 - Concessão de Benefícios a Servidores-Jardim Botânico de 
Brasília- Lago Sul 257.709 257.709 223.368 223.368 
8517 - Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  483.646 326.711 194.548 182.076 
9658 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Jardim 
Botânico de Brasília- Lago Sul 483.646 326.711 194.548 182.076 

Total do Programa  4.180.574 4.507.833 4.340.176 4.319.773 

− Encontra-se na Subsecretaria de Licitação – SULIC/SEPLAN o Processo nº 
195.000.072/2013, para aquisição de material de informática visando a modernização do sistema de 
informação; 

− Em espaço contíguo ao Jardim Japonês, foi feita licitação e início das obras para a 
construção de 03 estufas para abrigar coleções de plantas e 300 m² de calçamento, integrando essa área 
às demais; 

− Licitação e reforma de parte do Centro de Visitantes com a inauguração de um café 
restaurante, já em funcionamento; 
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− Reforma da rede de energia elétrica interna do Jardim Botânico; 
− Foram realizadas pinturas, manutenção e reparos nos prédios e próprios existentes no JBB; 
− Manutenção e revisão do caminhão baú, com reposição de peças e acessórios; 
− Construção de 1 (um) galpão garagem para abrigar veículos oficiais e máquinas; 
− Desmontagem do Mirante para a locação e construção do Centro de Excelência do Cerrado, 

piqueteamento, topografia e limpeza da área para dar início as obras;  
−  Foi iniciada a construção do Centro de Excelência do Cerrado (recurso de compensação 

ambiental do Jardim Mangueiral); 
− Foram executadas atividades de manutenção periódica geral de limpeza, capina, roçagem, 

irrigação de plantas e jardins, manutenção e conserto de bombas, implantação de canteiro agroflorestal; 
− Foram capacitados 04 (quatro) servidores do JBB, 01 (um) servidor da área técnica no 

Curso de Georreferenciamento, 01 (um) servidor da área de Orçamento e Finanças/SUAG, no Curso de 
Retenção de Tributos e 02 (dois) servidores no Curso Prático do Sistema SICONV; 

− Ainda, servidores participaram de: 02 servidoras do Laboratório do JBB no 1º Simpósio 
sobre Cultivo de Orquídeas na cidade de Fortaleza, no período de 05/03 a 09/03/2013; 02 servidores do 
JBB no Seminário Rotas para Vanguarda e em Reunião Técnica na Petrobras e UFRJ – Rio de Janeiro/RJ, 
no período de 12/06 a 14/06/2013; uma servidora do Herbário no Curso de Gerenciamento de Herbário, 
realizado na Cidade de São Paulo/SP, no período de 04/08 a10/08/2013; 03 servidores se deslocaram à 
zona rural do município de Nova Roma/GO, no período de 24/09 a 27/09/2013, para realizar a coleta de 
sementes para a produção de mudas nativas do cerrado. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4090 – Apoio a Eventos  40.000 22.340 22.340 22.340 
5791 - (EP)Apoio a Eventos-Apoio a Eventos de divulgação do 
Cultivo de Orquídeas - Distrito Federal 40.000 22.340 22.340 22.340 

Total do Programa  40.000 22.340 22.340 22.340 
 

O Projeto Concerto no Jardim em sua edição de 2013 consistiu de 4 apresentações, sendo três 
no primeiro semestre e duas no segundo, com um público estimado de 380 pessoas. Os concertos 
pedagógicos são muito apreciados pelo público escolar que tem a oportunidade de conhecer os 
instrumentos, ritmos e a obra de vários compositores.  As apresentações aconteceram em março, maio, 
junho e setembro. 

 

Concerto dedicado ao centenário de Luiz Gonzaga 

O Jardim Botânico participou também de eventos externos, nos quais não foi contabilizado o 
número de pessoas atendidas. Entre estes eventos destacam-se: Semana de Saúde e Qualidade de Vida 
do IPEA; IBRAM, Ministério de Desenvolvimento Social e Semana de Ciência e Tecnologia. 
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3.  Informações complementares 

Para um melhor desenvolvimento dos trabalhos de preservação das áreas, foram adquiridos 
equipamentos e insumos, bem como, a realização de manutenção, consertos e reposição de peças em 
bombas hidráulicas e equipamentos agrícolas. Foi realizada a revitalização da rede de energia elétrica do 
JBB. 

A Casa de Permacultura foi estruturada como um casa do meio rural de forma que os alunos e 
os visitantes, em geral, tenham a oportunidade de vivenciar o ambiente da roça. Conhecer os tipos de 
utensílios, de construção e hábitos da população do interior. 

                             

 

O JBB firmou dois Acordos de Cooperação: 
Um com o IBICT – Instituto Brasileiro de Iniciação a Ciência e a Tecnologia, que tem por 

objetivo o desenvolvimento de atividades conjuntas visando à implantação de sistemas de informação e 
outras ferramentas informacionais para a atividade de gestão, educação ambiental, pesquisa e divulgação 
de conteúdos técnico-científicos; e 

 Outro com a Universidade Católica, com o objetivo de implementar a cooperação técnica 
visando ao desenvolvimento de políticas para coleções botânicas e conservação ex situ (incluindo a 
viabilização técnica e financeira de um programa de resgate de flora em áreas impactadas por obras e 
projetos de desenvolvimento, curadoria de coleções botânicas e intercâmbio de acervo) e ao 
desenvolvimento de pesquisa nas áreas de biodiversidade, tecnologias ambientais e biotecnologia. 

No que tange a prevenção e combate a incêndios florestais, foram executados 26 km de aceiro 
negro e 93km de aceiro com máquina. Foi realizado também um curso para brigadista voluntário, com apoio 
do Prevfogo/IBAMA por intermédio do qual foi possível treinar 25 pessoas, incluindo servidores do Jardim 
Botânico. Essas medidas foram importantes para que caísse o número de ocorrência de incêndios no JBB e 
Estação Ecológica, sendo registrados somente 5 eventos de baixa magnitude, até outubro de 2013. 

Em relação à fiscalização as principais ocorrências registradas foram: invasão, depredação das 
cercas, pichação de placas de ciclistas e pedestres com animais e o lançamento de resíduos sólidos as 
margens da DF001 no limite com a estação ecológica, além de utilização dos rios como área de lazer. 
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O JBB preparou uma extensa programação para o mês do cerrado, entre as quais destacamos: 
Exposição: Patrimônio de todo o Brasileiro – Exposição de fotos sobre as edificações e 

espaços considerados Patrimônio da União. 

 

� Recepção de estudantes com realização de trilhas, observações de aves, 
apresentação de vídeos e palestra sobre o Cerrado; 

� Avistar Brasília – Atividade de identificação das aves, voltada para crianças e 
adolescentes, acompanhados de técnicos especialistas, promovida em conjunto com a Sociedade de 
Ornitologia de Brasília, no JBB; 
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� Lançamento do Clip “3416 dC”; 
� Celebração Musical: Show com Eduardo Rangel, com a Banda Os Mokambos, 

concerto da escola de Música de Brasília; 
 

          

 

� Assinatura do acordo de cooperação entre o JBB e o IBICT; 
� Lançamento do edital do Jardim Botânico no Programa Brasília Cidade Parque; 
� Realização da Feira Nacional de Orquídeas; 
 

         

� Lançamento do “Jogo Vamos Caryocar?” Desenvolvido em parceria com o IBICT e 
a UFSCAR; 

� Intervenção urbana no dia do Cerrado: campanha não deixe o Cerrado Queimar; 
� Plantio de mudas de espécies nativas do Cerrado com a Escola Classe Jardim 

Botânico. 
 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
Embora o Jardim Botânico de Brasília ressinta da falta de pessoal em número adequado para a 

recepção do público visitante, sobretudo nos finais de semana, período de maior afluxo de público, a equipe 
de servidores do JBB conseguiu resultados vitoriosos no exercício de 2013: 

1 – Iniciou a construção do Centro de Excelência do Cerrado, com recursos da compensação 
ambiental pela implantação do bairro Jardins Mangueiral; 

2 – Iniciou as atividades para a construção do Mosaico de Unidades de Conservação com o 
IBGE e a UnB, na área da APA das bacias do ribeirão do Gama e córrego Cabeça-de-Veado; 
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3 – Promoveu inúmeros eventos sempre com repercussão positiva na mídia local e nacional; 
4 – Firmou parceria com universidade para minimizar a deficiência de mão-de-obra 

especializada; 
5 – Construiu 3 estufas em vidro e madeira para exposição de coleção de plantas; 
6 – Reformou a rede de energia elétrica interna; 
7 – Construiu calçamento para circulação de pedestres entre os espaços de visitação; 
8 – Contratou empresa para disponibilizar mão de obra para o viveiro; 
9 – Nomeou jardineiros para a manutenção das áreas verdes de visitação pública; 
10 - Construção de 1 (um) galpão garagem para abrigar veículos oficiais e máquinas; 
11 – Executou o recapeamento das vias de circulação interna (trilha do acesso principal), 

(Novacap). 
Nossa maior dificuldade continua sendo a disponibilidade de pessoal em número suficiente 

para atendimento ao público visitante. Evidente que um reforço no orçamento anual melhoraria as 
condições do cumprimento das atribuições do JBB, embora esse não seja um fator limitante ao 
desenvolvimento de nossas atividades básicas, visto o esforço e a capacidade de estabelecer parcerias 
demonstrados pela atual equipe diretiva do JBB. 

O funcionamento do JBB nos finais de semana é visivelmente prejudicado pela 
indisponibilidade de pessoal nestes períodos. Os plantões estabelecidos em forma de rodízio com os atuais 
ocupantes de funções de confiança não são suficientes para suprir a necessidade de apoio ao público 
visitante. 

Para 2014 o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil do DF é uma das alternativas 
vislumbradas pelo JBB para melhorar a eficácia de suas ações e o cumprimento de mais algumas de suas 
atribuições regimentais. A publicação do regulamento da participação do JBB no Programa da SEMARH 
“Brasília, Cidade Parque” deve possibilitar uma melhora no cumprimento de metas por parte do JBB. 

 
Repetindo o relatório de 2012, continuam pendentes de solução: 
1. Asfaltamento das vias de acesso à área administrativa e Escola Classe Jardim Botânico, a 

ser executado pela Secretaria de Transportes (recurso de Compensação Ambiental), na fase de preparo de 
licitação; 

2. Cumprimento das exigências, pela duplicação da rodovia DF-001, da Licença de Instalação 
nº 047/2009, pelo DER (Plantio de mudas, Urbanização da faixa de domínio da DF 001 e Construção de 
alambrado, nos limites da DF-001 com JBB e EEJBB); 

3. Instalação de um Ponto de Encontro Comunitário - PEC a ser executado pela Novacap, 
conforme solicitação feita via ofício nº 76/2011 – DIEX/JBB, em 06 de maio de 2011; 

4. Completar o quadro de servidores por meio de realização de concurso público já aprovado 
em processo administrativo e nomeando os cargos comissionados ainda não preenchidos; 

5. A criação da Fundação Jardim Botânico de Brasília, conforme projeto de lei que se encontra 
na Casa Civil do GDF e que deverá ser encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF. Sua 
aprovação propiciará maior agilidade administrativa ao JBB. 
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15.2. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU – UO: 21.203 
O Serviço de Limpeza Urbana - SLU, criado pelo Decreto n° 76, de 03 de agosto de 1961, 

transformado em entidade autárquica do Distrito Federal nos termos da Lei nº 660, de 27 de janeiro de 
1994, com denominação estabelecida pela Lei nº 706, de 13 de maio de 1994, é vinculado à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, nos termos da Lei nº 5.275, de 24 de dezembro 
de 2013, publicada no DODF de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Serviço de Limpeza Urbana 
do Distrito Federal e dá outras providências.  

O artigo 2º da supracitada Lei 5.275/13, estabelece que o SLU tem como missão promover o 
gerenciamento dos serviços de limpeza pública, contribuindo para a qualidade de vida da população com 
sustentabilidade ambiental.  

Na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, respeitados os princípios constitucionais 
que regem a administração pública, o SLU deve observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos.  

O SLU tem por finalidade a gestão da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos de que 
tratam as Leis federais nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, suas 
alterações e seus regulamentos, no Distrito Federal e nos municípios com os quais o Governo do Distrito 
Federal mantenha, para o mesmo fim, contratos e termos correlatos, compreendendo a gestão das 
atividades relacionadas a:  

I – coleta, transporte, triagem, transbordo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos 
urbanos domiciliares e dos provenientes de sistema de coleta seletiva;  

II – varrição e limpeza de logradouros e de vias públicas, incluídas as atividades de remoção e 
transporte dos resíduos sólidos produzidos;  

III – coleta e remoção de resíduos sólidos urbanos, de resíduos volumosos da construção civil 
e de eletrônicos e correlatos entregues nas áreas sob sua competência e os lançados em vias e 
logradouros públicos;  

IV – operação e manutenção de usinas e instalações destinadas a triagem e compostagem, in-
cluindo transporte, tratamento e destinação final dos rejeitos;  

V – demais atividades relacionadas ao cumprimento das diretrizes de que tratam os 
dispositivos relacionados aos resíduos sólidos constantes da legislação vigente.  

 Compete ao SLU:  
I – promover a gestão e a operação da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos urbanos 

no Distrito Federal;  
II – exercer, em caráter privativo, a gestão do planejamento e da execução das atividades 

públicas de interesse comum relacionadas aos resíduos sólidos no Distrito Federal;  
III – organizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos no Distrito Federal, podendo tais atividades ser executadas mediante contrato de gestão ou 
concessão de serviço público;  

IV – implementar e executar as políticas e diretrizes nacionais e distritais dos resíduos sólidos 
urbanos no Distrito Federal;  

V – supervisionar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza urbana do Distrito 
Federal;  

VI – supervisionar, controlar e fiscalizar a destinação final sanitária do lixo coletado;  
VII – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de resíduos sólidos relacionadas com 

suas atribuições;  
VIII – praticar atos relativos a licitações, contratos e convênios relativos ao desenvolvimento de 

suas atividades;  
IX – estabelecer, em conjunto com os órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais do Dis-

trito Federal, as respectivas diretrizes para a fiscalização ostensiva da disposição dos resíduos sólidos 
urbanos;  

X – promover e participar de projetos e programas de orientação e educação ambiental de 
acordo com as diretrizes nacionais e distritais;  

XI – elaborar e executar atos relativos à sua proposta orçamentária e financeira para a 
execução de suas atividades;  

XII – adquirir, alienar, arrendar, alugar e administrar seus bens e direitos;  
XIII – desempenhar outras atividades relacionadas à política de resíduos sólidos do Distrito 

Federal.. 
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Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 72 851 87 897 1907 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 21 - 06 - 27 

Requisitados 
Órgãos do GDF 02 - - - 02 
Órgãos do Governo Federal 02 - - - 02 

Outros Estagiários - 38 - - 38 
Terceirizados (ICEP) - 53 - - 53 

Junta de Controle - 5 - - 5 
Subtotal (Força de Trabalho)  97 947 93 897 2.034 

(-) Cedidos para outros órgãos 19 502 - - 521 
Total Geral  78 445 93 897 1.513 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  
 

 O quadro abaixo mostra a série histórica do quantitativo de servidores e da força de trabalho 
do SLU. Com relação aos dados de dezembro de 2012 e 2013, mês que constituiu a base das informações, 
o SLU apresentou redução do seu quadro de funcionários de 2,45%. 

Série histórica da força de trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

2008 78 1.242 88 1.100 2.508 
2009 88 1.193 87 1.062 2.430 
2010 134 861 114 1.151 2.260 
2011 86 825 66 1.170 2.147 
2012 93 779 83 1.084 2.039 
2013 97 947 93 897 2.034 

 

 Devido o tempo decorrido do último concurso público realizado (em 1990) e, à opção 
tomada pela terceirização progressiva dos serviços de limpeza pública ao longo dos últimos anos, é 
observada a redução paulatina da força de trabalho própria do Órgão.  Funcionários das empresas 
terceirizadas pelo SLU é que realizam os serviços de limpeza pública.  

 Os serviços de coleta seletiva de resíduos recicláveis passaram a ser realizados por 
funcionários e veículos terceirizados em sua integralidade desde setembro de 2012. 

 Parcela da força de trabalho da autarquia foi disponibilizada por meio da cessão para outros 
Órgãos do Governo do Distrito Federal, diminuindo assim a carência de pessoal nestes órgãos, processo 
que se iniciou no ano 2002. Apesar da cessão de servidores para outros órgãos, o SLU carece de 
servidores qualificados para tarefas administrativas, supervisoras e gerenciais.   

 Recentemente a Lei 5.276, de 24 de dezembro de 2013, publicada no DODF de 27/12/2013, 
página 5, extinguiu a carreira Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos a partir de 1º de janeiro de 2014, 
passando os servidores do SLU/DF a integrar, a partir de 01/01/2014, a carreira “Políticas Públicas e 
Gestão Governamental do DF”. Desta forma, haverá maior flexibilidade, tanto na cessão de servidores para 
outros órgãos, como na requisição de servidores de outros órgãos do GDF para atuação na área de limpeza 
pública. 
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1. Realizações  
 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6212 – RESÍDUOS SÓLIDOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2079 - Manutenção das Atividades de Limpeza Pública  232.999.353 273.032.003 262.829.869 252.901.731 
6117 - Manutenção das Atividades de Limpeza Pública--Distrito 
Federal 232.999.353 273.032.003 262.829.869 252.901.731 
3001 - Encerramento e Recuperação do Aterro do Jóquei  10.000 0 0 0 
3002 - Implantação de Ecopontos  1.870.666 0 0 0 
3004 - Construção de Centros de Triagem de Materiais 
Recicláveis  2.353.329 0 0 0 
3099 - Construção de Áreas de Transbordo e Triagem - ATT's  7.000.000 0 0 0 
3101 - Construção de Aterro Sanitário  19.960.650 6.165.181 6.155.180 2.547.013 
0002 - Construção de Aterro Sanitário-- Samambaia 19.950.650 6.155.181 6.155.180 2.547.013 
3107 - Construção de Núcleos Regionais de Limpeza  10.000 10.000 0 0 
3108 - Construção de Unidades de Compostagem de Resíduos 
Orgânicos  10.000 0 0 0 
3111 - Recuperação Ambiental da Área da Usina de Incineraç ão 
de Lixo Especial - UILE  10.000 0 0 0 
3112 - Ampliação de Núcleos Regionais de Limpeza  10.000 10.000 0 0 
4110 - Expansão da Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis  145.000 0 0 0 

Total do Programa  264.378.998 279.217.184 268.985.049 255.448.744 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
0001 – Implementar gestão integrada dos resíduos ge rados pela população conforme preconiza o 
Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Feder al, orientando o desenvolvimento do sistema de 
limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o d esenvolvimento sustentável. (SLU) 
 
Indicadores  
       

Denominação do indicador  Unidade 
de Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado 
em 

 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Índice de tratamento de resíduos 
domiciliares e comerciais 

% 13,2 28/02/ 
2011 

Anual 14/ 
18,53 

16/ 
22,84 

18 20 GEMON e 
DITRA/SLU 

Índice de redução de aterramento 
de resíduos domiciliares % 4 

31/12/ 
2012 Anual 

96/ 
0,78 

6/ 
2,92 8 10 

GEMON e 
DITRA/SLU 

Índice de participação da coleta 
seletiva em relação à coleta 
normal 

% 1,9 28/02/ 
2011 

Anual 4/ 
1,6 

6/ 
1,6 

8 10 GEMON e 
GECOL/SLU 

 
Os indicadores de desempenho propostos conforme fórmulas abaixo, estabelecem metas para 

o ano 2013, considerando a construção de centros de triagem e ecopontos, como também no aumento das 
quantidades de resíduos tratados, em relação aos resíduos coletados, situação que ficou prejudicada pelo 
andamento dos processos de contratação, bem como pela indefinição de áreas aptas à instalação destes 
equipamentos públicos, neste último caso, sob coordenação da Casa Civil junto às Administrações 
Regionais.  

O indicador I 1 - “Índice de tratamento de resíduos domiciliares”, conforme fórmula abaixo 
atingiu o seguinte valor: 
I 1=    Resíduos processados em usinas do SLU (t)   =    193.477 = 22,84% 
               Resíduos domiciliares coletados (t)       847.207  
 

Portanto, acima das previsões oferecidas, de 16% no 2º ano (2013) do PPA 2012-2015. Não 
houve interrupções expressivas no funcionamento das linhas de produção das usinas, apesar da Usina da 
Asa Sul necessitar de reparos corretivos, em virtude do sucateamento de 2 linhas de produção, das 4 linhas 
existentes. Convém salientar que no percentual de tratamento observado, a maior parte, cerca de 70% dos 
resíduos tratados são considerados rejeitos do tratamento, e são posteriormente destinados ao Aterro.  

 
O indicador I 2 – “Índice de redução de aterramento de resíduos domiciliares”, conforme 

fórmula abaixo atingiu o seguinte valor: 
 



Relatório Anual de Atividades – SLU – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
670 

 

I 2 =   Resíduos domiciliares coletados  -   Resíduos domiciliares aterrados (t)   =    24.769   = 2,92% 
               Resíduos domiciliares coletados (t)             847.207  
 

Portanto, abaixo das previsões oferecidas de 6% no 2º ano (2013). Conforme já relatado, os 
Centros de Triagem de materiais recicláveis previstos não foram, até o momento, construídos, impedindo 
um melhor desempenho deste indicador. Há dificuldades para a obtenção de áreas, como também ao 
licenciamento de áreas aptas à construção destes equipamentos públicos. O aumento da quantidade de 
convênios com as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis com o SLU também 
permite melhor desempenho deste indicador, desde que locais apropriados ao desenvolvimento das 
atividades de triagem de materiais sejam criados / construídos. O SLU utilizará as suas bases operacionais 
(Núcleos Regionais de Limpeza) para a construção de Centros de Triagem, caso outras áreas não sejam 
disponibilizadas pela Terracap ou Casa Civil. No momento, foram definidos os seguintes locais: Usina de 
Tratamento de Ceilândia – UCTL (Concorrência 04/2013 – CPL/SLU), Usina de Tratamento da Asa Sul – 
UTL (Concorrência 05/2013 – CPL/SLU), Núcleo Regional de Limpeza do Gama – NUGAM (Concorrência 
06/2013 – CPL/SLU) e Núcleo Regional de Limpeza Norte – NUNOR (Concorrência 07/2013 – CPL/SLU), 
processos em fase de julgamento das propostas. 

O indicador I 3 – “Índice de participação da coleta seletiva em relação à coleta normal”, 
conforme fórmula abaixo atingiu o seguinte valor: 
 
 I 3 = Resíduos coletados (coleta seletiva) (em t) =   6.814,46  =  1,6% 
 Resíduos coletados (coleta normal) (em t)       847.207 
 

O resultado obtido ficou aquém das previsões oferecidas para o ano 2013 (6%), ou seja, não 
houve a contratação esperada das empresas em tempo hábil, situação que veio a ocorrer apenas no final 
do ano 2013. Esta situação deve ser revertida em 2014, face o resultado da Concorrência nº 03/2012 – 
CPL/SLU, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas para a realização da coleta de resíduos 
recicláveis nas áreas urbanas e rurais, divididas em 4 lotes no DF, com resultado já homologado pela 
Comissão de Licitação do SLU. Assim, a coleta seletiva que era realizada apenas em algumas quadras do 
Plano Piloto, e na Cidade de Brazlândia será estendida para todo o DF. Inclusive, o indicador deverá sofrer 
expressivo aumento no ano 2014, atingindo valores próximos a 15% dos resíduos domiciliares gerados. 

No exercício 2013, 3 empresas prestaram serviços de manutenção das atividades de limpeza 
pública, divididos em 3 lotes de serviços, conforme  as regiões administrativas e localidades onde foram 
realizados os serviços.  Trata-se de contratos com rotinas fixadas, trechos predeterminados geridos por 
apontadores das empresas orientados por encarregados e chefes do SLU. Com uma fiscalização mais 
rígida, os planos de coleta e de varrição aprovados pelos setores operacionais do SLU foram praticados 
com a freqüência preestabelecida, buscando-se os ajustes nos custos contratuais quando, eventualmente, 
ocorreram problemas operacionais. A figura abaixo ilustra aproximadamente a área de abrangência dos 
serviços. 

   

Além dos 3 lotes de serviços citados, no ano 2013 o SLU recorreu a outros três contratos de 
serviços de limpeza pública, um para a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 
infectantes de estabelecimentos públicos de serviços de saúde, outro para a operação do Aterro do Jóquei, 
e finalmente outro para operação de área de transbordo e triagem – ATT. Estima-se que 96% da população 
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do Distrito Federal sejam atendidas com o serviço de coleta, devido algumas áreas rurais distantes e 
condomínios urbanos em áreas rurais, e condomínios urbanos recentemente criados dotarem de difíceis 
acessos. Em meados do ano 2013 (jun/2013), foi firmado contrato objetivando a atividade de transbordo, 
armazenamento temporário e triagem de resíduos da construção e demolição. Esta área de transbordo e 
triagem – ATT fica localizada às margens da rodovia distrital DF – 489 entre as cidades de Santa Maria e 
Gama nas proximidades da penitenciária feminina conhecida como Colméia, sendo a operação concedida 
pelo IBRAM, por meio da Autorização Ambiental nº 28/2013, publicada no DODF nº 79, de 17/04/2013. 

A etapa/subtítulo “Manutenção das Atividades de Limpeza Pública” é a que envolve os maiores 
dispêndios de recursos alocados, devido o pagamento das empresas terceirizadas que prestam serviços de 
limpeza urbana ao SLU, incluindo a coleta dos resíduos domiciliares e comerciais, coleta de entulhos 
diversos, coleta dos resíduos dos estabelecimentos públicos de serviços de saúde, varrição manual e 
mecanizada de vias e logradouros, operação das unidades de tratamento de resíduos, operação do aterro 
do Jóquei, coleta de animais mortos em vias públicas, operação da unidade de compostagem da Usina do 
P-Sul de Ceilândia, transferência e transbordo de resíduos, lavagem de vias, lavagem de monumentos 
públicos, pintura de meios-fios, catação de resíduos dispersos em áreas verdes, e execução de serviços 
diversos de limpeza pública. Em 2013, 65,33% do valor liquidado foi utilizado para o pagamento das 
empresas terceirizadas. 

Foram instaladas balanças rodoviárias nos Núcleos Regionais de Limpeza de Sobradinho e do 
Gama, como também no Aterro do Jóquei, descongestionando o tráfego de caminhões, e facilitando o 
controle da pesagem de resíduos transportados. Novas balanças rodoviárias com as respectivas 
impressoras de aferição de pesagem serão instaladas no Aterro Sanitário de Samambaia, em construção, 
como também no Núcleo Regional de Limpeza de Brazlândia – NUBRA, conforme o Contrato nº 014/2013. 

As etapas/Subtítulos “Encerramento e recuperação do Aterro do Jóquei”, “Implantação de 
Ecopontos”, “Construção de áreas de transbordo e triagem – ATT’s”, “Construção de Aterro Sanitário em 
consórcio com a RIDE”, “Construção de unidades de compostagem de resíduos orgânicos”, “Recuperação 
ambiental da área da Usina de Incineração – Ceilândia” e “Expansão da coleta seletiva de resíduos 
recicláveis” não tiveram execução financeira, embora os trâmites processuais realizados nos programas 
previstos. Houve contingenciamento, e posterior cancelamento de recursos orçamentários por parte da 
Secretaria de Planejamento. O estabelecimento de teto orçamentário, insuficiente para atender o valor 
previsto nos projetos, a indefinição sobre as áreas para instalação de equipamentos públicos, os diversos 
questionamentos sobre as planilhas orçamentárias nos projetos básicos das licitações pelos Órgãos de 
controle externo e interno, bem como os recursos interpostos pelas empresas participantes dos certames 
licitatórios são entraves para um melhor desenvolvimento dos projetos propostos pela direção técnica do 
SLU. 

O encerramento e recuperação do aterro do Jóquei está condicionado à construção do aterro 
sanitário de Samambaia. A Concorrência nº 01/2013 – CPL/SLU, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de implantação, operação e manutenção do Aterro Sanitário 
Oeste, localizado na Região Administrativa de Samambaia, compreendendo, dentre outras, as atividades de 
aterramento, espalhamento, compactação e cobertura dos resíduos sólidos em quantidade média mensal 
estimada de 68.000 toneladas e confecção do projeto executivo da Etapa 2, está em fase de recursos sobre 
as empresas que foram consideradas habilitadas a continuar a participar do certame licitatório. 

Foram firmados convênios entre o SLU e a NOVACAP, como também entre o SLU e a Caesb, 
para início da construção do aterro sanitário de Samambaia, sendo com a NOVACAP com a finalidade de 
construção do sistema viário interno, drenagem pluvial do acesso perimetral, pavimentação asfáltica e meio-
fio da via de acesso de serviço, instalações prediais e execução de sondagem, bem como a elaboração de 
projetos executivos de edificação; e com a Caesb com a finalidade de elaboração de projeto executivo da 
estação elevatória, linha de recalque e estação de pré-tratamento de chorume. No ano 2013, houve 
execução financeira apenas no Convênio com a NOVACAP. 

Para a recuperação ambiental da área da usina de incineração da Ceilândia, foi contratada no 
final do ano 2012 empresa para realizar o plano de recuperação da área degradada – PRAD, que foi 
entregue (produto final) em janeiro/2013. O PRAD foi submetido à apreciação do IBRAM que deu aval, no 
final do ano 2013, para a realização dos trabalhos. Portanto, no ano 2014 é que haverá a execução do 
PRAD, em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta n° 03/2008 – IBRAM/DF. 

A expansão da coleta seletiva de resíduos recicláveis, igualmente, tinha previsão de execução 
financeira em 2013, face à Concorrência nº 03/2013 – CPL/SLU, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares, 
institucionais e comerciais recicláveis, nas áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, divididos em 04 
(quatro) lotes, porém apenas no dia 13 de dezembro de 2013 houve a homologação do resultado da 
licitação, e a divulgação das empresas que executarão os serviços em cada lote. 
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 Em apoio ao Programa de coleta seletiva, serão construídos, inicialmente, 4 Centros de 
Triagem de materiais recicláveis, e que devem estar prontos no 1º semestre de 2014, conforme as 
Concorrências nºs 04, 05, 06 e 07/2013 para Centros de Triagem na Ceilândia, Asa Sul, Gama e Asa Norte, 
respectivamente. O SLU publicou o requerimento da Licença de Operação, no DODF n° 218, pág. 49, de 
18/10/2013 para a atividade de Centro de Triagem – CTR nas localidades citadas. 

2. Outras Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  210.000 67.200 7.200 7.200 
0011 - Modernização de Sistema de Informação-Serviço de 
Limpeza Urbana-Distrito Federal 210.000 67.200 7.200 7.200 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação  50.000 15.014 14.940 14.940 
0006 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Serviço de 
Limpeza Urbana-Distrito Federal 50.000 15014 14.940 14.940 
8502 - Administração de Pessoal  95.282.051 104.128.476 104.128.141 104.128.141 
8740 - Administração de Pessoal-Serviço de Limpeza Urbana-
Distrito Federal 95.282.051 104.128.476 104.128.141 104.128.141 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  14.268.706 15.648.164 15.517.655 15.517.655 
9566 - Concessão de Benefícios a Servidores-Serviço de Limpeza 
Urbana-Distrito Federal 14.268.706 15.648.164 15.517.655 15.517.655 
8505 - Publicidade e Propaganda  880.000 180.000 171.585 156.915 
8697 - Publicidade e Propaganda-Institucional-Serviço de Limpeza 
Urbana-Distrito Federal 180.000 180.000 171.585 156.915 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  3.776.926 4.385.170 4.237.915 3.931.545 
9657 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Serviço de 
Limpeza Urbana-Distrito Federal 3.776.926 4.385.170 4.237.915 3.931.545 

Total do Programa  114.467.683 124.424.024 124.077.436 123.756.396 

 
O SLU terminou o exercício 2013 remunerando 1.857 servidores ativos, 4,13% a menos em 

relação ao final do ano 2012, refletindo, no período, a redução de servidores do quadro permanente. Este 
percentual foi menor do que o verificado no exercício 2012, que registrou redução de 5,03% de servidores 
ativos no quadro permanente. 

 Neste exercício 2013, o SLU utilizou o orçamento destinado à manutenção dos serviços 
administrativos gerais pagando despesas da Sede e dos Núcleos Regionais de Limpeza relativas às contas 
de água, luz, telefone, aluguel, condomínios, assinaturas de jornais, DODF e DOU, material de expediente, 
limpeza, copa e cozinha, material de construção, locação de máquinas de reprografia, manutenção de 
aparelhos de ar-condicionado, informática, central telefônica e fax, serviços de dedetização, além do 
pagamento de jetons de membros da junta de controle, pagamento de estagiários e servidores do Instituto, 
Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil – ICEP. Como materiais 
permanentes foram adquiridos: 6 (seis) bebedouros de coluna para garrafão de 20 litros, 01 estetoscópio 
cardiológico, 01 balança mecânica, 02 (dois) hard disk (HD) externo portátil, 02 (dois) câmeras fotográficas 
digital, 10 (dez) switch hyb encore, 01 palco, 03 (três) quadros de avisos e  02 (dois) no break digital. 

 A concessão de benefícios aos servidores do SLU acompanha a redução gradual do 
quantitativo de servidores do quadro permanente. Em dezembro do ano 2013, foram concedidos 2.917 
benefícios, em detrimento de 3.630 benefícios concedidos em dezembro de 2012, ou seja, 19,6% a menos 
que o ano 2012. 

 A publicidade e propaganda institucional do SLU foi destinada para divulgar os atos 
administrativos gerados no SLU e publicados regularmente no DODF e, nos casos dos processos 
licitatórios, nos jornais de grande circulação. Houve aumento de 14,24% com gastos nesta rubrica, em 
relação ao ano 2012. As demandas de publicidade de utilidade pública do SLU foram encaminhadas à 
SEMARH, com vistas à Secretaria de Estado de Publicidade Institucional, secretaria criada no atual 
Governo para coordenar a execução financeira deste tipo de publicidade, porém não houve execução 
financeira neste programa de trabalho para a campanha da expansão da coleta seletiva.  

 Como mencionado no relatório de atividades do ano 2012, o diagnóstico dos recursos 
tecnológicos e sistemas de informação no SLU, feito à época, constatou uma situação crítica. Pouco se 
evoluiu no último ano, basicamente por falta de recurso orçamentário. 
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 Diante disso, os projetos elencados para 2013, como a reestruturação da rede de voz e 
dados da sede do SLU, a integração dos Núcleos Regionais de Limpeza a esta nova rede, bem como a 
implantação de forma integrada, de sistemas de informação que atendam as áreas administrativas 
financeiras, jurídica, e principalmente as áreas fins, responsáveis pela gestão do manejo de resíduos, 
continuam para 2014. 

 A implantação dos projetos de modernização tecnológica, permitirá ao SLU fazer uma 
gestão mais eficaz, refletindo diretamente na qualidade de serviços prestados e na melhoria da qualidade 
de vida do cidadão.  

 

3.  Informações complementares 

Uma das atividades não apropriadas nos relatórios operacionais é a participação conjunta do 
SLU com outros órgãos da esfera do GDF na remoção de invasores de áreas públicas, na limpeza da orla 
do Lago Paranoá e a participação em mutirões. A participação envolve a remoção de entulhos decorrentes 
da derrubada de barracos e a limpeza da área invadida, no 1° caso, como também o recolhimento de 
detritos diversos às margens do Lago e nas Regiões Administrativas. 

Tais atividades ocorrem ocasionalmente, conforme a necessidade e o pedido de participação 
na ação conjunta, como na Operação Cidade Limpa, uma força-tarefa de limpeza e manutenção de serviços 
para desobstruir bocas de lobo, retirar entulhos das ruas e de áreas verdes, pintar meio fios e realizar a 
poda de árvores na região. 

Na retirada de invasões, participam da operação a Seops, Agefis, Polícia Militar, SLU (Serviço 
de Limpeza Urbana), CEB (Companhia Energética de Brasília), SPU (Secretaria de Patrimônio da União), 
Terracap (Agência de Desenvolvimento do DF) e Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF).   

Os governos de Goiás e do Distrito Federal assinaram contrato para o Consórcio Público de 
Manejo de Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e de Goiás 
(Corsap), o primeiro entre estados brasileiros para elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 
O acordo celebrado prevê a elaboração de uma política integrada para o gerenciamento dos resíduos 
sólidos além de ajudar os municípios menores que não teriam condições de atender às exigências impostas 
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o fim dos lixões nas cidades brasileiras até 2014. O 
consórcio tem por objetivo promover a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos na região, 
viabilizando a coleta seletiva, a reciclagem e a destinação final dos resíduos não reciclados. A lei federal,  
sob o título de Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 02/08/2010, determina também que 
as cidades apresentem planos de gestão para receber recursos do governo federal.  A partir da assinatura 
do Contrato, a prioridade dos entes envolvidos será definir o Plano Regional de Resíduos Sólidos e 
erradicar os vários lixões e locais de despejo clandestino da região. O consórcio será responsável pela 
gestão associada dos serviços públicos de resíduos sólidos e de águas pluviais do DF e de outros 20 
municípios que integram o Corsap. São eles: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, 
Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, 
Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do 
Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício. 

 

4.  Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

As atividades operacionais executadas pelo SLU, em sua maioria por meio dos contratos de 
terceirização com empresas de prestação de serviços de limpeza pública, tiveram o seguinte desempenho, 
conforme quadro abaixo. 

Série Histórica dos Quantitativos Alcançados na Exe cução dos Serviços 

Atividade Unidade Ano 2011  Ano 2012  Ano 2013  
Comparação 

2013/2012 
 - % 

Coleta dos resíduos domiciliares e comerciais T 
800.088 

 
822.968 847.207 

+2,95% 

Coleta dos resíduos de serviços de saúde T 3.062 3.045 
 

3.150 +3,44% 

Coleta dos resíduos de remoção (coleta corretiva) T 1.192.960 567.458 985.337 +73,64% 
Varrição manual de vias e logradouros públicos Km 1.061.481 1.171.716 1.164.043 -0,07% 
Varrição mecânica de vias e logradouros públicos Km 37.342 47.295 31.230 -33,07% 
Capina Km 43.920 44.358 - - 
Pintura de meios-fios Km 4.335 7.340 8.735 +19,01% 
Lavagem abrigos de passageiros e passagem de pedestres U 28.155 56.661 80.527 +42,12% 
Catação de resíduos  Ha 261.197 216.520 192.453 - 11,12% 
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Atividade Unidade Ano 2011  Ano 2012  Ano 2013  
Comparação 

2013/2012 
 - % 

Resíduos processados em usinas de tratamento T 138.424 152.456 193.477 +26,91% 
Resíduos aterrados T 820.327 816.594 822.438 +0,72% 
Coleta de animais mortos U 3.326 3.665 4.530 +23,60% 
Resíduos incinerados T 3.062 3.045 - - 
Rastelagem Ha 136 - - - 
Coleta seletiva T 16.841 13.021 7.377 -43,35% 

 

A coleta de resíduos domiciliares e comerciais apresentou acréscimo de 2,95% em relação ao 
ano 2012, com média de 70.600,62 t/mês, ou cerca de 832 gramas/habitante/dia, para uma população 
estimada em 2.789.761 habitantes, devido ao atendimento de novas áreas urbanas e ao aumento 
populacional, representando um acréscimo esperado, apesar das campanhas educativas quanto à redução 
e reutilização de materiais recicláveis veiculadas na mídia, seja pelo Governo Federal, seja pelo GDF.  
 

Coleta de resíduos domiciliares e comerciais 

 
 
O serviço está dividido em 3 lotes de atuação, conforme a região geográfica. 
Atualmente o Lote I compreende 53,2% da quantidade total coletada, o Lote II, 29,5% e o Lote 

III, 17,3% da coleta total. 
A coleta de resíduos de serviços de saúde da rede pública apresentou resultado 3,44% 

superior ao observado no ano 2012, com média de 262,48 t/mês, tendo em vista as orientações emanadas 
pela Secretaria de Saúde quanto á segregação dos resíduos infectantes gerados na rede pública de saúde, 
ajudando a manter os quantitativos relativamente estáveis. No ano 2013, os resíduos incinerados não serão 
considerados na apropriação, devido parte dos resíduos serem também autoclavados, ou seja, o contrato 
para coleta, transporte, tratamento e destinação de serviços de saúde envolve o tratamento tanto por 
autoclavagem como por incineração. 

Coleta de resíduos de saúde da rede pública 

 
 

A coleta dos resíduos de remoção, aqui considerada como os resíduos depositados em áreas 
públicas e áreas de transbordo contendo entulhos diversos, apresentou resultado 73,64% superior em 
relação o ano 2012. Foi realizado melhor controle dos quantitativos transportados, e os serviços de remoção 
de entulhos acompanhou a execução das forças-tarefas em cada Região Administrativa, abrangendo a 
realização de vários serviços públicos e a atuação de outros órgãos da esfera administrativa do GDF. 
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Coleta de resíduos de remoção 

 
 

A varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos apresentou resultados 
inferiores aos obtidos em 2012, de -0,07% e -33,07% respectivamente. Novos locais foram agregados aos 
trechos de varrição, porém não houve aumento na varrição manual também influenciado pelo valor previsto 
a ser gasto nos contratos. A varrição manual é o serviço de limpeza que envolve os maiores gastos, devido 
ao maior contingente de funcionários para sua execução. No ano 2013 cerca de 31% de todos os recursos 
utilizados para pagamento das empresas contratadas foi utilizado para pagamento da varrição manual. A 
frequência de varrição é determinada conforme o trânsito de pessoas na localidade, variando de 2 vezes 
por semana a 3 vezes no mesmo dia. A colocação de lixeiras públicas contribui para a melhoria da limpeza 
no local e influencia a frequência da varrição, porém exige outros investimentos, tanto para a instalação das 
lixeiras como para a manutenção, haja visto serem estes equipamentos públicos danificados de forma 
proposital por algumas pessoas. O SLU não realiza a instalação de lixeiras públicas devido à iniciativa de 
outros órgãos do GDF, de forma pontual, em algumas localidades, e também pelo volume de recursos 
financeiros envolvidos. 

Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos 

 
 
O processamento de resíduos nas usinas de tratamento operadas pelo SLU aumentou 26,91% 

em relação o ano 2012. No ano 2013, o SLU recebeu a Autorização Ambiental nº 34/2013, publicada no 
DODF nº 95, pág. 76 de 10/05/2013, para a atividade da Usina Central de Tratamento de Lixo – UCTL, 
localizada no setor P-Sul, Ceilândia – DF. 

 A capacidade instalada e o tratamento de resíduos verificado estão no limite do atendimento. 
Com a expansão do programa de coleta seletiva previsto para o ano 2014, pretende-se encaminhar para as 
usinas de tratamento da Asa Sul e do Setor P-Sul os resíduos orgânicos segregados pela população em 
maior proporção, aumentando a eficiência do tratamento com relação à produção de compostos orgânicos, 
para comercialização e doação aos produtores rurais do DF e entorno.  

O mercado de resíduos recicláveis no DF contribui para estimular o trabalho executado pelos 
catadores de materiais recicláveis, que vem ocorrendo em algumas unidades operacionais do SLU, como 
nas duas unidades de tratamento (UCTL e UTL) e nos Núcleos Regionais onde ocorre a operação de 
transbordo de resíduos (Gama, Sobradinho, Asa Norte e Brazlândia). 

O Programa de Trabalho “Construção de unidades de compostagem de resíduos orgânicos”, 
prevê a construção de mais duas unidades como forma de dotar o DF de maior capacidade instalada de 
tratamento de resíduos orgânicos, porém os custos de instalação são bastante elevados. 
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Resíduos processados em usinas operadas pelo SLU 

 
 

Com o aumento verificado na coleta de resíduos domiciliares e comerciais, já comentado, 
houve pequeno acréscimo (0,72%) das quantidades aterradas destes resíduos. No ano 2014, está previsto 
o encerramento das atividades de aterramento no Aterro do Jóquei, e início de operação do novo aterro 
sanitário, localizado na Região Administrativa de Samambaia. 

 Resíduos aterrados no Aterro do Jóquei 

 
 

A execução de serviços complementares de limpeza pública apresentou, para alguns serviços, 
resultados superiores ao do ano 2012, no caso, a lavagem de abrigo de passageiros e passagem de 
pedestres (+42,12%), a remoção de animais mortos em vias públicas (+23,60%) e a pintura de meios-fios 
(+19,01%). Estes serviços realçam a limpeza pública e são essenciais para evitar a poluição visual causada 
pelos detritos espalhados em áreas verdes, como também na melhor condição de dirigibilidade de veículos, 
no caso da pintura de meios-fios e coleta de animais mortos em vias públicas. Apenas a catação de papéis 
em áreas verdes apresentou resultado inferior ao ano 2012, com 11,12% de redução nos quantitativos. 

 
Coleta de animais mortos e lavagem de abrigos e pas sagem de pedestres 
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Pintura de meios fios 

 
Catação de papéis em áreas verdes 

 
 
O Decreto n° 33.445, de 23 de dezembro de 2011, que aprova o Plano de Intervenção Técnico 

Político de Gestão dos Resíduos Sólidos no Distrito Federal, e que foi publicado no DODF ao final do 
exercício 2011 estabelece as ações de curto, médio e longo prazo a serem implantadas no âmbito do DF e 
entorno. 

O DF conta, atualmente, com 4 ações de tratamento e destinação: o aterro do Jóquei, a Usina 
de Tratamento da L4 Sul - UTL, a Usina de Tratamento do setor P-Sul na Ceilândia - UCTL e a instalação 
de empresa particular e terceirizada que faz a incineração dos resíduos infectantes de serviços de 
estabelecimentos públicos de saúde. 

Com a aprovação do Plano de Intervenção, o GDF propõe a implantação de um novo Sistema 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no DF, de forma a potencializar a redução, reutilização e a 
reciclagem dos resíduos sólidos; a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis; a 
compostagem e a valorização energética dos rejeitos oriundos dos processos de triagem; a disposição final 
em aterros sanitários como último recurso; a regulação técnica e econômica dos prestadores de serviços 
públicos de limpeza com manejo de resíduos sólidos urbanos. 

O Plano de Intervenção citado envolve ações de reestruturação da infraestrutura de coleta, 
tratamento e destinação final nos seguintes campos de ação: Aterro Oeste; Centros de Triagem; Áreas de 
Transbordo, Triagem e Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição – RCD – ATTR; Programa de 
Coleta Seletiva; Ecopontos; Postos de Entrega Voluntária; Unidades de Tratamento de Resíduos;  
Remediação do Aterro da Estrutural e Polo de Reciclagem. 
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15.3. AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAM ENTO BÁSICO DO 
DF – ADASA – UO: 21.206 

Em 16 de junho de 2004, pela lei nº 3.365, foi criada a Agência Reguladora de Águas e 
Saneamento do Distrito Federal - ADASA, autarquia em regime especial com personalidade Jurídica de 
direito público, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com prazo de duração 
indeterminado, com sede e foro em Brasília e vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. Todavia, a Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, reestruturou a Agência, redefiniu a 
missão, ampliou competências e alterou sua denominação, passando a chamar-se Agência Reguladora de 
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA. Nos termos da Lei nº 4.285, o regime 
especial conferido à ADASA é caracterizado, sobretudo, por mandato fixo e não coincidente de seus 
diretores, independência decisória, diretoria organizada em forma de colegiado, instância administrativa 
final, salvo nos casos de delegação de competências de outros entes federados e ausência de 
subordinação hierárquica. 

A finalidade básica da ADASA é a regulação dos usos das águas e dos serviços públicos de 
competência originária do Distrito Federal, bem como daqueles realizados no âmbito geopolítico ou 
territorial do Distrito Federal que venham a ser delegados a ela por órgãos ou entidades federais, estaduais 
ou municipais, em decorrência de legislação, convênio ou contrato. 

De acordo com a Lei n° 4.285, de 26 de dezembro de 2008, são áreas de competência da 
Agência:  

I. Recursos hídricos, compreendidos os diversos usos da água; 
II. Saneamento básico, entendido como: 

a)  Abastecimento de água potável; 
b)  Esgotamento sanitário; 
c)  Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
d)  Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; 

III.Gás canalizado; 
IV.Mediante delegação de competência originária federal nas áreas de: 

a)  Energia elétrica; 
b)  Petróleo e derivados, 
c)  Biocombustíveis, álcool combustível, gás veicular e distribuição de lubrificantes; 

V.E outras competências delegadas na forma da lei. 

Missão  
Contribuir para a contínua melhoria da qualidade de vida da população do DF por meio da 

gestão sustentável das águas e da regulação dos serviços públicos de saneamento básico e de energia, 
primando pela eficiência e eficácia de suas ações. 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 04 17 12 29 62 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 19 - 10 - 29 
Diretores com mandato 05* - - - 05 

Requisitados 
Órgãos do GDF 07 - - - 07 
Órgãos do Governo Federal - - 01 - 01 

Outros 
Estagiários - 12 - 11 23 
Terceirizados (FUNAP) - 04 - - 04 

Total Geral  35* 33 23 40 131* 
Fonte: SAF; Obs.: Posição em 31/12/2013;  * Existe um ex-Diretor em período de quarentena conforme determinação legal.  

A Agência vem organizando sua força de trabalho para atender de maneira mais eficiente e 
eficaz as atividades de regulação e a fiscalização das áreas de sua competência. Desde sua criação, em 
2004, a ADASA vem ampliando os conhecimentos e a inteligência de seu quadro técnico de profissionais. O 
concurso público, realizado em 2009, culminou com a nomeação de 147 aprovados, sendo 110 reguladores, 
08 advogados e 29 técnicos, embora algumas vagas não tenham sido preenchidas (desistências e 
exonerações a pedido), proporcionou a criação do quadro efetivo essencial para sustentar as competências 
estabelecidas. 

 Durante o ano de 2013 o quadro de servidores efetivos na ADASA foi ampliado, pois mesmo 
com restrições, principalmente de espaço físico, ocorreram 18 novas nomeações no período. Houve 
também bastante atenção às ações de capacitação dos servidores atuais, como será visto mais adiante na 
descrição dos investimentos nesta área.   
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A força de trabalho, representada por todas as pessoas que contribuem para o funcionamento 
da agência, é formada por 130 colaboradores, sendo 04 Diretores com mandato de 5 ano, 62 cargos 
efetivos, 29 cargos comissionados, 07 requisitados do GDF, 01 do Governo Federal, 23 estagiários e 04 
conveniados. 

Importante ressaltar que o quadro de servidores da ADASA é totalmente formado por 
profissionais de nível superior (mesmo aqueles que ocupam cargos da carreira de nível médio) com 
graduação em diversas áreas, envolvendo ciências sociais, exatas e humanas. Destaca-se que na Agência 
há 16 servidores com mestrado e 46 com pós-graduação. Além da diversidade da formação acadêmica há 
um constante esforço de capacitação técnica dos servidores nos temas afetos e áreas de competência, 
gerando um quadro altamente qualificado, fator imprescindível para uma regulação atuante eficiente. 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

0150 – PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL 

 
OBJETIVO GERAL:  

Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Dist rito Federal e região metropolitana de Brasília, 
promovendo a melhoria das condições de vida da popu lação e a gestão sustentável do território.  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1680 - Implantação d o Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - 
Brasília Sustentável II 2.877.222 2.502.084 0 0 
3052 - Implantação do Projeto de Urbanização - Programa 
Brasília Sustentável II 11.610.071 8.290.056 0 0 
5076 - Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - 
Programa Brasília Sustentável II 8.157.986 4.352.639 0 0 
5098 - Implantação do Projeto de Reforço Institucional - 
Programa Brasília Sustentável II 3.823.333 3.823.333 0 0 
5119 - Implantação da Unidade de Gerenciamento Programa 
Brasília Sustentável II 2.531.388 2.031.388 686.000 523.390 
0001 - Implantação da Unidade de Gerenciamento Programa Brasília 
Sustentável II--Distrito Federal 2.531.388 2.031.388 686.000 523.390 

Total do Programa  29.000.000 20.999.500 686.000 523.390 
Fonte: SIGGO 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0001 - Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e região metropolitana de 
Brasília, promovendo a melhoria das condições de vi da da população e a gestão sustentável do 
território. 

 
 

Indicadores  

 
Denominação do indicador  Unidad e de 

Medida  
Índice mais 

Recente  
Apurado em 

 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Indicador Sócio Ambiental 
Para Favelas (ISA-F) 

% 75% 31/12/2011 Anual 100/ 
88 

- - - PAD/BIRD/ 
ADASA 

Fonte: ADASA 

Este Objetivo Específico foi concluído em 2012. Para o ano de 2013, não havia mais execução 
prevista.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0002- Contribuir para assegurar a qualidade dos rec ursos hídricos do Distrito Federal, especialmente 
das bacias do Paranoá e do Descoberto, melhorando a s condições socioambientais e econômicas 
da população do Condomínio Pôr-do-Sol e parcialment e da Cidade Estrutural.  

 
Indicadores  
 

Denominação do 
indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado 
em 

 

Periodicidade  
de Apuração 

Desejado/Alcançado 
Fonte da Informação 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Indicador Sócio 
Ambiental Para 
Favelas (ISA-F) 

% - - Anual - 30/ 
0 

50 75 
Carta Consulta/ 
ADASA 

Fechamento do 
Aterro do Jóquei  Unidade - - Anual - 

100/ 
0 - - 

Carta Consulta/ 
ADASA 

Abertura do Aterro 
Sanitário 

Unidade - 
 

- Anual - 100/ 
0 

- - Carta Consulta/ 
ADASA 

Fonte: ADASA 

Ocorreu em 2012 a elaboração de documentos preparatórios para a busca de financiamento 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID visando a implementação do Programa Brasília 
Sustentável II (Carta Consulta, Perfil do Projeto, detalhamento dos componentes e avaliações econômica, 
ambiental e social necessárias) no valor de US$ 150 milhões.  

Já em 2013, ocorreu a licitação para a preparação do Programa Brasília Sustentável II 
contratação esta que envolve a entrega de 11 (onze) produtos e vem sendo executada, desde o mês de 
setembro. Já foram realizadas 03 (três) medições pela empresa especializada contratada. 

Em função de atrasos em relação à contratação do Empréstimo relativo ao Programa Brasília 
Sustentável II junto ao órgão financiador, a maioria das ações não pôde ser realizada neste exercício, sendo 
que apenas a ação que envolve a preparação do Programa teve execução. 
 
 PROGRAMA TÉMATICO:  

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  40.000 40.000 0 0 
3143 - Implantação do Con selho de Consumidores de Serviços 
Públicos  55.000 55.000 0 0 
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  3.395.899 3.395.899 0 0 
4136 - Revisão e Reajuste Tarifário de Serviços Públicos  630.000 630.000 70.000 70.000 
0001 - Revisão e Reajuste Tarifário de Serviços Públicos--Distrito 
Federal 630.000 630.000 70.000 70.000 
4163 - Regulação de Serviços Públicos  1.792.897 1.792.897 203.834 203.834 
0002 - Regulação de Serviços Públicos-Resíduos Sólidos- Plano 
Piloto 203.378 203.378 11.530 11.530 
0003 - Regulação de Serviços Públicos-Abastecimento de Água e 
Esgoto- Plano Piloto 500.870 500.870 192.304 192.304 

Total do Programa  5.913.796 5.913.796 273.834 273.834 
Fonte: SIGGO 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

005 – Aperfeiçoar o processo de regulação das ativi dades de abastecimento de água, saneamento 
básico e energia e contribuir para a maior particip ação e controle social sobre a Política de 
Saneamento Básico, a fim de proporcionar à populaçã o do Distrito Federal serviços dotados de 
qualidade técnica e preços justos. 

 

Indicadores  
 

Denominação do 
indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
 

Periodicidade
de Apuração  

Desejado/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

IAQR – Indicador  
ADASA de Qualidade 
Regulatória 

índice 8,7 31/12/2012 Anual 
12,86/ 

8,7 
13,50/ 
16,7 14,18 14,88 

Relatórios de 
Atividades 

Superintendência 
IES – Índice de 
Envolvimento Social 

índice 7,7 31/12/2012 Anual 
11,81/ 

7,7 
12,4/ 
14,7 13,02 13,67 

Relatórios de 
Atividades 

Superintendência e 
Informações SAM. 

IQT – Índice de 
Qualidade Técnica índice 0,5 31/12/2012 Anual 

0,525/ 
0,50 

0,551/ 
1 0,58 0,609 

Relatórios de 
Atividades 

Superintendência 

Fonte: ADASA 

A ADASA instituiu, a partir de dezembro de 2012, seu planejamento estratégico e com ele uma 
nova forma de Gestão, intitulada Gestão Orientada Para Resultados – GEOR. Segundo esta nova 
metodologia os projetos devem ser desenhados e encaminhados para a Diretoria Colegiada para análise do 
projeto e aprovação. 

Neste sentido, grande parte dos projetos da Agência passou ou está passando pelo processo 
de redesenho com incorporação da nova metodologia e, até mesmo verificação de conveniência e 
oportunidade a partir de um “ranqueamento” de ações da Agência. Tal fato desacelerou o processo de 
execução das tarefas programadas dentro deste Programa Temático, em seu objetivo específico 005 - sob a 
responsabilidade da ADASA. Entretanto, foram alcançadas as seguintes realizações: 

 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Os Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário são prestados, 
atualmente, pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, por força da Lei 
4.285/2008 e do Contrato de Concessão nº 001/2006 - ADASA. Baseada desta regulamentação, a ADASA 
é a responsável pela elaboração e expedição de regulamentos, além da fiscalização dos serviços 
prestados. 

A seguir são mostrados trabalhos relevantes realizados pela Agência no tocante a este 
importante componente do Saneamento Básico. 

 
• Metodologia para avaliação de desempenho de ETE’s e ETA’s no DF. 

Em 2011 foi celebrado um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 
com o objetivo de realizar a elaboração de estudos técnicos para o desenvolvimento de metodologia para 
avaliação de desempenho de estações de tratamento de águas e esgotos. Os trabalhos seguiram o Plano 
de Trabalho aprovado, em que foi prevista a entrega de 08 produtos ao longo dos 24 meses de convênio, os 
quais foram entregues e aprovados corretamente no prazo, atendendo ao que foi acordado.  

Em 2013, foram recebidos e aprovados os seguintes produtos: i. Relatório propondo metas 
progressivas para os indicadores de desempenho das estações; ii. Relatório contendo a aplicação dos 
indicadores nas demais estações, visando à sua validação; e iii. Manual ou guia de fiscalização das 
estações pela agência reguladora.  

No produto – Relatório propondo metas progressivas para os Indicadores de Desempenho (ID) 
das Estações – foram propostas as metas para os (IDs) referentes às seis estações de tratamento de água 
(ETA) e às dezessete estações de tratamento de esgotos (ETE) avaliadas.  
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Tabela 1 – ETE’s e ETA’s avaliadas 
Estações de Tratamento de Água:  Estações de Tratamento de Esgoto:  

ETA Brasília ETE Gama 
ETA Brazlândia ETE Brasília Norte 
ETA Planaltina ETE Brasília Sul 
ETA Paranoá ETE Riacho Fundo 
ETA Rio Descoberto ETE Melchior 
ETA Pipiripau ETE Recanto das Emas 

 

ETE Sobradinho 
ETE Alagado 
ETE Samambaia 
ETE Santa Maria 
ETE Alagado 
ETE Torto 
ETE São Sebastião 
ETE Planaltina 
ETE Brazlândia 
ETE Vale do Amanhecer 
ETE Paranoá 

Fonte: SAE/ADASA 

As metas propostas foram baseadas nos padrões estabelecidos na legislação nacional e 
internacional, na avaliação de desempenho das estações e nos interesses da agência reguladora. Para 
cada ID, foram adotados limites progressivos acompanhados dos respectivos percentuais de atendimento, 
em respeito à variabilidade inerente a alguns parâmetros.  

Como produto final, foi elaborado um “Guia de Avaliação de Desempenho de Estações de 
Tratamento de Água e de Esgotos” com vista à regulação, baseado em estrutura desenvolvida, que 
contempla indicadores de desempenho, metas progressivas, parâmetros de desempenho e informações 
complementares. Os elementos constituintes do sistema de avaliação proposto são descritos no Quadro 1, 
a seguir: 

Quadro 1 – Elementos constituintes do sistema de av aliação de ETE’s e ETA’s no DF 

 
Fonte: SAE/ADASA 

 
•Validação da Base de Ativos Regulatória – BAR da CA ESB 

Projeto pioneiro no país, a ADASA foi a primeira agência reguladora a validar uma base de 
ativos regulatórios relativos à concessão da prestadora do serviço de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário.  

A validação da Base de Ativos Regulatória - BAR foi atividade fundamental do processo de 
primeira revisão tarifária da CAESB. Somente após a apuração desse valor, foi possível dar continuidade ao 
primeiro ciclo de Revisão Tarifária Periódica – 1ª RTP – da CAESB. 

Coube à ADASA validar o Laudo de Avaliação dos Ativos Imobilizados em Serviço apresentado 
pela CAESB, assegurando que o processo de levantamento, validação e valoração dos ativos da concessão 
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tenha sido elaborado conforme a metodologia definida em resolução específica da ADASA e os critérios 
estabelecidos na legislação e regulamentos pertinentes. 

Este trabalho contou com o apoio de consultoria especializada e envolveu diversas reuniões 
entre a ADASA e CAESB, bem como várias visitas a campo para Estações de Tratamento de Água, 
Estações de Tratamento de Esgoto, Adutoras, Barragens, Estações Elevatórias, Reservatórios, entre outros, 
para a validação das informações apresentadas. O Laudo de Avaliação da Base de Ativos Regulatórios da 
CAESB foi validado para compor os cálculos da nova tarifa. 

Em janeiro de 2013, houve um aditamento no referido contrato, visando o suporte à ADASA 
nos seguintes itens: 

Realizar a leitura da carta de manifestação da CAESB referente à validação da base de ativos 
regulatórios e elaborar apresentação explicativa do relatório de validação à CAESB; 

Participar da Audiência Pública e auxiliar nas respostas relativas aos questionamentos que 
fossem feitos com relação à Validação da Base de Ativos Regulatórios; 

Formatar o Relatório de Fiscalização para encaminhamento à CAESB; 
Analisar a manifestação final da CAESB após o encaminhamento do supracitado relatório e 

elaborar/enviar resposta final à CAESB.  
Com a validação do Laudo, foi possível à ADASA concluir a Primeira Revisão Tarifária 

Periódica – 1ª RTP da CAESB em março de 2013. 
 

• Inspeção de reclamações, denúncias e solicitação d e informações do sistema de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário do DF. 

De acordo com a Lei Distrital nº 4.285/2008, compete à ADASA exercer o poder de polícia em 
relação à prestação dos serviços regulados, na forma das leis, regulamentos, contratos, atos e termos 
administrativos pertinentes, além de fiscalizar os serviços regulados, especialmente quanto a seus aspectos 
técnicos, econômicos, financeiros, contábeis, jurídicos e ambientais, nos limites estabelecidos em normas 
legais e regulamentares.  

A ação fiscalizatória da ADASA visa, primordialmente, à educação e orientação da 
concessionária de serviço público de saneamento básico e à prevenção de condutas violadoras da lei e do 
contrato segundo o Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA. 

Em suas ações fiscalizatórias, a ADASA analisa e acompanha as condições técnicas de 
prestação dos serviços com a finalidade de assegurar a qualidade e continuidade destes. 

No cumprimento de sua função de fiscal da qualidade do serviço de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário prestado pela CAESB, ADASA atendeu diversas demandas de usuários que foram 
encaminhados para análise técnica pelo Serviço de Atendimento ao Usuário e Mediação – SAM - ADASA, 
sendo as principais demandas relacionadas a reparos de vazamento de água, desobstrução de rede de 
esgoto e ligação de água. 

 
• Monitoramento e Acompanhamento da qualidade do serv iço prestado. 

É um dos objetivos fundamentais da ADASA, proteger a qualidade e controlar os padrões dos 
serviços prestados pela concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. Dessa forma, atendendo ao preconizado na Lei nº 4.285/2008, a Agência acompanha a qualidade 
do serviço prestado analisando e atuando junto à CAESB, quando preciso. 

De acordo com o Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA, a fiscalização técnica deve 
acompanhar as condições técnicas da prestação dos serviços. Para este acompanhamento o controle é 
realizado por intermédio de um contrato de prestação de serviço com empresa qualificada, a qual, 
mensalmente faz coleta de amostras em locais determinados pela ADASA. 

Atualmente, a empresa contratada faz a coleta e análise em amostras de água nas saídas dos 
tratamentos, na rede de distribuição, nas captações superficiais e subterrâneas nas regiões rurais e nos 
esgotos tratados, estando cada uma dessas 5 matrizes separadas em produtos que são entregues 
mensalmente: 

i. Produto 1: 10 pontos de coleta em saídas de Estações de Tratamento de Água e Unidades 
de Tratamento Simplificado; 

ii. Produto 2: 8 pontos de coleta na rede de distribuição; 
iii. Produto 3: 2 pontos de coleta na área rural em captações superficiais; 
iv. Produto 4: 7 pontos de coleta na área rural em captações subterrâneas; 
v. Produto 5: 8 pontos de coleta de efluentes tratados de Estações de Tratamento de Esgoto. 
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Os pontos são escolhidos de forma a contemplar análise do máximo de unidades de tratamento 
possível. No caso das coletas de amostras na rede de distribuição, por serem muitos pontos, a análise se 
foca nos pontos dentre toda a rede que apresentaram desconformidades com que prevê a Portaria 
2914/2011 do Ministério da Saúde, principalmente no caso de resultado positivo para Coliformes Totais e E. 
coli. A ADASA intensificou e diversificou esse monitoramento, como mostrado no Gráfico 1 abaixo: 

Gráfico 1 - Monitoramento da Qualidade da água, em relação à quantidade de amostras 

 
Fonte: SAE/ADASA 

Além das análises realizadas pela empresa contratada, a ADASA acompanha o desempenho 
operacional das Estações de Tratamento de Esgotos – ETE’s por intermédio de dados mensais 
encaminhados pela prestadora de serviço que permitem avaliar a eficiência operacional de remoção de 
matéria orgânica, nutrientes e sólidos, além da capacidade de tratamento de cada estação. 

A ADASA monitora mensalmente, ainda, a qualidade da água na saída das estações de 
tratamento de água e na rede de distribuição da CAESB, por meio da análise dos dados fornecidos pela 
concessionária. Em 2013, a ADASA analisou aproximadamente 25.000 dados de qualidade da água na 
saída do tratamento e 75.000 dados de qualidade da água na rede de distribuição. Os Gráficos 2 e 3 abaixo 
exemplificam este monitoramento: 

Gráfico 2 - Monitoramento da Qualidade da água por quantidade de análises 

 
Fonte: SAE/ADASA 
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Gráfico 3 - Monitoramento da Qualidade da água, res ultados das análises 

 
Fonte: SAE/ADASA 

A qualidade da água distribuída pela CAESB atendeu, na maioria dos meses de 2013, aos 
padrões físico-químicos e bacteriológicos de potabilidade exigidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério 
da Saúde, não gerando não-conformidades com necessidade de intervenções da ADASA.  

A ADASA acompanha também a qualidade da água distribuída nas áreas rurais do Distrito 
Federal. Ao todo são 47 soluções alternativas coletivas (SAC) nas quais a CAESB realiza o monitoramento 
da qualidade da água fornecida para consumo das comunidades rurais. A Agência acompanhou cerca de 
24.000 análises de qualidade da água nessas SAC’s. Com a regulação da ADASA, a CAESB tem investido 
no saneamento rural para atender a população dessas regiões com os padrões de qualidade exigidos pela 
Portaria do Ministério da Saúde. 

Por fim, ADASA utiliza ainda o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da  Água 
para Consumo Humano SISÁGUA . Esse é uma plataforma do Ministério da Saúde utilizada para receber 
os dados de qualidade da água de todo o Brasil, e que no âmbito do DF desde janeiro de 2012 é trabalhada 
dentro da seguinte sistemática: a vigilância ambiental insere os dados por ela produzidos além de ter 
acesso aos dados do prestador de serviços; o prestador de serviços públicos insere os dados de controle e 
tem acesso aos dados produzidos pela vigilância; e a agência reguladora tem acesso na forma de consulta 
aos dados de controle e vigilância. Tal sistemática de imputação de dados no SISÁGUA foi acompanhada 
por um grupo formado por integrantes das três entidades envolvidas e foi formalizado por meio de um termo 
de cooperação.  

Essa sistemática de inserção e acompanhamento de dados é pioneira no Brasil, servindo de 
modelo para os outros estados e foi resultado de uma proposta incentivada pela ADASA desde 2012. 

Figura 1 – Tela de Acesso ao SISÁGUA 

 
Fonte: www.saude.gov.br/sisagua 
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• Inspeções nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do DF. 

Em 2013, a ADASA realizou inspeções nos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário com caráter instrutivo, visando avaliar as instalações e verificar a qualidade dos 
serviços prestados. Tais inspeções são de suma importância para a capacitação técnica dos servidores da 
Agência que atuarão tanto nas atividades de regulação do sistema e da qualidade do serviço prestado, bem 
como daqueles que atuarão na fiscalização desses serviços. 

Figura 2 – Visitas aos Sistemas de Abastecimento de  Água e Esgotamento Sanitário do DF 

  

  
Fonte: SAE/ADASA 

 
• Cartilha de Educação Ambiental: Qualidade da Água.  

A fim de promover a educação ambiental nas crianças através do Projeto ADASA na Escola, a 
ADASA desenvolveu a cartilha Qualidade da Água.  

Figura 3 – Cartilha Qualidade da Água 

 
Fonte: SAE/ADASA 
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• Hidrometração Individual 

A hidrometração individualizada encontra-se prevista na Lei Distrital n.º 3.557/2005, alterada 
pelas Leis Distritais n.º 4.126/2008 e n.º4.383/2009. Estas normas dispõem sobre a instalação de 
hidrômetro nas edificações verticais residenciais, nas de uso misto, e nos condomínios residenciais do 
Distrito Federal. A ADASA, regulamentou o assunto inicialmente com a Resolução n.º 162/2006, 
posteriormente substituída pela Resolução n.º 175/2007, que por sua vez foi alterada pela Resolução nº 
99/2009 para compatibilizar a regulação com as disposições legais posteriores. 

A Resolução n.º 175/2007 permitiu a dispensa da instalação de hidrômetros individuais nos 
casos em que fosse comprovada a inviabilidade técnica ou a inviabilidade econômico-financeira, bem como 
possibilitou a escolha do modelo tecnológico de hidrometração individualizada, seja o normatizado pela 
CAESB (convencional) ou outro efetuado sob a responsabilidade do condomínio (alternativo). 

Contudo, a análise das demandas dos usuários junto à ADASA permitiu concluir que, dadas as 
alterações legislativas posteriores, parte dos dispositivos da Resolução n.º 175/2007 necessitaram de 
adequações, de forma a proporcionar ao usuário do serviço de abastecimento de água maior clareza quanto 
aos critérios e procedimentos a serem observados. Como solução, a ADASA expediu a Resolução nº 15 de 
10 de novembro de 2011, a qual revogou a Resolução n.º 175/2007 e suas alterações.  

Compete à ADASA receber, analisar, esclarecer dúvidas e orientar os condomínios quanto à 
implantação ou não da hidrometração individualizada. Em razão disso, a Agência realiza o seu 
monitoramento, apresentando na Tabela 8 abaixo os números consolidados da quantidade de unidades 
individualizadas por Região Administrativa (RA’s), período de 2006 a 2013. 

Tabela 2 - Número de Individualizações por ano e RA  - 2006 - 2013 - DF. 
Bairro  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral  

Águas Claras 205 793 1.895 3.897 5964 2484 2.261 1.359 1.8858 
Brasília 233 947 2.441 2.937 2102 1.463 762 1190 1.2075 
Ceilândia 0 102 162 127 340 38 98 243 1.110 
Cruzeiro 416 1070 1.461 986 287 86 52 0 4.358 
Gama 64 1048 240 500 957 429 147 102 3.487 
Guará 0 302 919 1.439 1011 1278 212 301 5.462 
Lago Norte 0 133 136 739 97 164 0 0 1.269 
Lago Sul 0 0 6 0 0 0 0 0 6 
Núcleo Bandeirante 0 31 162 247 306 13 33 112 904 
Octognol 0 0 388 218 0 0 0 0 606 
Paranoá 0 0 45 76 100 39 8 0 268 
Planaltina 0 0 22 0 0 25 0 0 47 
Riacho Fundo 0 25 35 6 18 2 0 25 111 
São Sebastião 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samambaia 152 178 759 685 1166 299 286 336 3.861 
Santa Maria 0 26 130 129 112 54 14 55 520 
Sobradinho 0 0 132 286 199 175 26 58 876 
Sudoeste 48 0 276 2.101 637 69 0 0 3.131 
Taguatinga 213 1.184 1.689 1.460 1.878 1.257 96 407 8.184 
Vicente Pires 0 0 0 13 0 0 0 0 13 

Total Ano  1.331 5839 10.898 15.846 15.174 7875 3.995 4.188 65.146 
Fonte: SAE/ADASA 

Abaixo, é apresentada no Gráfico 4, a evolução dos números de individualizações em 6 (seis) 
regiões administrativas (RA’s), que representam 80% do total das individualizações realizadas entre 2006 e 
2013, ou seja, pouco mais de 52.000 individualizações realizadas. 
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Gráfico 4 – Número de Individualizações - 2006 - 20 13 - DF. 

 
Fonte: SAE/ADASA 

 
Na análise do gráfico percebe-se que o auge de adesão à medição individualizada se deu no 

ano de 2010, com 12.408 unidades usuárias individualizadas, ocorrendo uma forte queda nos anos 
posteriores. 

Outro controle realizado é o que diz respeito ao acompanhamento da quantidade de unidades 
usuárias que deixaram de aderir à medição individualizada, por inviabilidade técnica ou financeira. Até o fim 
de 2013 a ADASA já homologou 141 processos de dispensa, o que representa aproximadamente 7.096 
unidades usuárias sem medição individualizada. Esse número representa 10% em relação ao total de 
unidades que já aderiram. A seguir, o Gráfico 5 mostra a quantidade de unidades dispensadas da 
individualização por Região Administrativa (RA’s). Brasília tem o maior número, com 3.133 unidades 
dispensadas. 

 
Gráfico 5 – Número de Unidades Dispensadas de Indiv idualização - 2006 - 2013 - DF. 

 
Fonte: SAE/ADASA 
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• Projetos de Resolução  

Foram realizados os estudos iniciais e os desenhos de projetos para a elaboração de várias 
resoluções, envolvendo a regulação da prestação dos Serviços Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário, dentre as quais destacam-se: 

 
a) Resolução para Definir os Procedimentos para Env io de Informações 
 
O objetivo desta resolução é atender a necessidade da normatização dos procedimentos para 

o envio de informações da prestadora de serviços de Água e Esgotamento Sanitário para a ADASA.  
Depois de verificada a necessidade e também após ser definido o formato do envio das 

informações, os prazos, o modo de envio destes dados, a padronização dará um aumento na segurança, na 
confiabilidade e no respaldo deste fluxo de informações tanto para a prestadora de serviço quanto para o 
órgão regulador. 

 
b) Resolução de Comunicação de Incidentes e de Inte rrupção Programada dos Serviços 

de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário  
 
Atualmente a ADASA vem tomando conhecimento da ocorrência de incidentes apenas quando 

há a reclamação por parte dos usuários ou por meio da imprensa local, evidenciando uma fragilidade da 
atuação do Agente Regulador, bem como uma falta de comunicação do regulado para com este. 

A definição de um procedimento traz para o Agente Regulador a possibilidade de ser avisado 
pelo próprio prestador de serviços sobre quaisquer problemas quando de sua ocorrência, bem como as 
atividades vinculadas para a solução dos mesmos.  

A celeridade no conhecimento possibilitará a ADASA tanto prestar informações pertinentes aos 
interessados, quanto realizar as ações fiscalizatórias preventivas, de acompanhamento e da solução do 
problema.  

Espera-se ainda com este projeto estabelecer um mapa de ocorrências, além de outros meios 
de monitoramento, tornando as ações de fiscalização mais efetivas e voltadas para os pontos de fragilidade 
dos sistemas.  

 
c)  Resolução que Regulamenta o Reuso de Águas Cinz as e Aproveitamento de Águas 

Pluviais pelos Usuários dos Serviços de Saneamento Básico 
 

Visando a otimização do uso dos recursos hídricos, bem como sua sustentabilidade, podem ser 
adotadas práticas como o reaproveitamento de águas cinzas e o aproveitamento de águas pluviais. Para 
que isso seja viável, deve haver uma normatização a partir da qual a população e os empreendedores 
possam se guiar.  

Já existem, no Brasil, normas técnicas (ABNT) capazes de gerar segurança na elaboração de 
projetos de engenharia hidráulica que contemplem soluções de reuso de águas cinzas e utilização de águas 
pluviais. 

Deste modo, com a norma, a ADASA reforçará o cumprimento de sua competência que é 
regular o modo pelo qual se dará a prestação de serviços, de modo a garantir a segurança jurídica do 
usuário em confeccionar um projeto de acordo com as normas estabelecidas e, ao mesmo tempo, garanta a 
prestação de serviços a um preço adequado, diante da prestação diferenciada dos serviços. 

Com a normatização a CAESB poderá fornecer seu aval para que o empreendimento 
solicitante venha a obter seu habite-se.  

 
d)Resolução que Conterá as Diretrizes para o Plano de Exploração a ser Elaborado e 

Atualizado pelo Prestador de Serviços Públicos de A bastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
no DF 

O Plano de Exploração é uma obrigação do prestador de serviços prevista no contrato de 
Concessão nº 01/2006 celebrado entre a CAESB e a ADASA. 

Tal Plano contemplará as seguintes peças de gestão:  
- Plano de Operação e Manutenção: detalhando as estratégias de operação e manutenção dos 

sistemas e das ações previstas para melhoria da qualidade da prestação dos serviços; 
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- Plano de Expansão: detalhando os investimentos previstos (i) na ampliação ou modificação 
das instalações existentes para o atendimento a atual demanda dos serviços concedidos, (ii) na implantação 
de novas instalações para garantir o atendimento da futura demanda de seu mercado e (iii) os 
correspondentes recursos necessários para a realização desses investimentos; e 

- Plano de Contingência e Emergência: definindo as ações preventivas e corretivas decorrentes 
de situações emergenciais, como secas, vazamentos em redes de esgotos, rupturas de adutoras e 
barragens, incêndios, falhas e choques mecânicos e outros acidentes que possam ocasionar 
desabastecimentos ou riscos à vida e à saúde pública. 

Para a elaboração do normativo a ADASA deverá contar com o apoio de consultores externos, 
os quais serão contratados por meio de licitação. 

 
e)  Resolução de Padronização dos Procedimentos de Edição de Normas Regulatórias 

Expedidas pela ADASA 
 

A edição de normas regulatórias, de acordo com as boas práticas internacionais de regulação, 
demanda que o agente regulador tome certas precauções e siga um procedimento previsível e confiável 
para que, além da participação dos stakeholders, haja maior transparência do processo com maior 
segurança de validade da norma editada.  

No âmbito externo, a homogeneização procedimental para a elaboração de normas de 
regulação gera maior estabilidade para o setor regulado, que sabe quando e como uma determinada norma 
é elaborada. Por seu turno, no âmbito interno da Agência, o processo tem maior confiabilidade desde seu 
planejamento até a publicação do ato normativo.  

Há também a necessidade de se elaborar estudos sobre o impacto regulatório dos atos 
normativos expedidos, em especial nas superintendências de serviços públicos, em que os setores 
encontram-se menos maduros e carentes de maior regulamentação. 

A adoção de procedimento único promove confiabilidade, segurança e transparência para o 
processo, gerando ganho na eficiência e na eficácia das ações da ADASA no que diz respeito à expedição 
de atos normativos. 

 
f) Resolução contendo Indicadores de Desempenho e M etas para o Serviço de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
 
Este projeto visa à elaboração de Resolução contendo sistema de avaliação por meio de 

indicadores de desempenho e metas para o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 
DF, atendendo ao que dispõe o § 2º e incisos do art. 9ª da Lei 4.285/2008 o qual define que a ADASA 
especificamente editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação dos 
serviços de saneamento básico, que abrangerão, dentre outros, os seguintes aspectos: I – padrões e 
indicadores de qualidade da prestação dos serviços; [...] III – metas progressivas de expansão e de 
qualidade dos serviços e os respectivos prazos; [...] VI – monitoramento dos custos e do desempenho 
econômico-financeiro dos prestadores dos serviços; [...] VII – avaliação da eficiência e eficácia dos serviços 
prestados. 

Um indicador de desempenho pode ser definido como uma medida quantitativa de um aspecto 
particular da prestação dos serviços, expressando o nível atingido em relação a um determinado objetivo, 
proporcionando uma avaliação indireta de sua qualidade. O papel dos indicadores na atividade de 
regulação é reconhecido como uma ferramenta para avaliação do atendimento aos objetivos dos serviços 
de saneamento, tais como a modicidade tarifária, a eficiência a eficácia e a garantia do atendimento aos 
padrões e metas estabelecidos para a prestação dos serviços. 

Uma vez implantado, o sistema de avaliação por meio de indicadores de desempenho e metas 
proporcionará à ADASA: 

I- avaliar objetivamente e sistematicamente a prestação dos serviços; 
II- subsidiar estratégias para estimular a expansão e a modernização da infraestrutura, de 

modo a buscar a sua universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; 
III- diminuir a assimetria de informações e incrementar a transparência das ações do 

prestador de serviços públicos e da agência reguladora; 
IV-  subsidiar o acompanhamento e a verificação do cumprimento do contratos de 

concessão, incluindo a assistência do atendimento de metas operacionais e a avaliação do 
equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;  e 

V- aumentar a eficiência e a eficácia da atividade de regulação. 
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g)Resolução de Procedimentos de Fiscalização 
 
Atualmente, a ADASA conta apenas com a Resolução nº 163/2006, que estabelece os 

procedimentos gerais para a fiscalização, apuração de infrações e aplicação de penalidades pelo uso 
irregular dos recursos hídricos em corpos de água de domínio do Distrito Federal e outros, cujas 
fiscalizações lhe sejam delegadas, e com a Resolução nº 188/2006, que regulamenta os procedimentos 
para aplicação de penalidades às infrações cometidas contra os regulamentos e contrato de concessão dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Assim, devido à ausência e/ou desatualização de normas, todas as Superintendências 
Finalísticas e o Serviço Jurídico da ADASA elaboraram minuta de Resolução acerca de procedimentos de 
fiscalização e processo administrativo de apuração de infrações aos prestadores de serviços públicos 
regulados e usuários de recursos hídricos. 

A proposta dessa Resolução de procedimentos de fiscalização é permitir ao agente de 
fiscalização formar opinião técnica sobre o objeto fiscalizado, fornecer elementos para fundamentar a 
conclusão dos trabalhos e, principalmente, uniformizar os procedimentos a serem seguidos internamente, 
pois a existência de diversas regulamentações poderia gerar conflito, causando insegurança jurídica aos 
administrados, aos agentes de fiscalização e à própria Diretoria Colegiada.  

 
Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Res íduos Sólidos 

Os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, segundo a Lei Federal nº 
11.445/2007, são definidos como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas. No DF, estes serviços são de competência do Serviço de Limpeza 
Urbana - SLU, entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- SEMARH. 

O art. 10 da Lei Distrital nº 4.285/2008 estabelece que compete à ADASA exercer plenamente 
a regulação desses serviços no Distrito Federal, que compreenderá, entre outras, as competências de 
promover estudos e pesquisas, visando o desenvolvimento dos serviços e estimular a melhoria da qualidade 
e aumento de eficiência dos serviços e do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos. 

O Governo vem propondo e implementando uma série de ações que contemplam um modelo 
articulado de coleta convencional e seletiva, tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Estas ações 
estão orientadas para reequipar o DF de modo a que passe a atender aos princípios e diretrizes da Política 
Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 
12.305/2010). 

Atividades integrantes dos serviços de limpeza urba na e manejo de resíduos sólidos.  
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Fonte: SRS/ADASA 

 

Em 23 de dezembro de 2011, foi editado o Decreto n° 33.445, que aprova o Plano de 
Intervenção Técnico Político de Gestão dos Resíduos Sólidos no DF. 

Com a aprovação do Plano de Intervenção, o GDF propõe a implantação de um novo Sistema 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no DF, de forma a potencializar a redução, reutilização e a 
reciclagem dos resíduos sólidos; a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis; a 
compostagem e a valorização energética dos rejeitos oriundos dos processos de triagem; a disposição final 
em aterros sanitários como último recurso; a regulação técnica e econômica dos prestadores de serviços 
públicos de limpeza com manejo de resíduos sólidos urbanos. 

O referido Plano de Intervenção propõe ações de reestruturação da infraestrutura de coleta, 
tratamento e destinação final, incluindo a implantação: do Aterro Sanitário Oeste; de Centros de Triagem; de 
Áreas de Transbordo, Triagem e Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição – RCD – ATTR; de 
Programa de Coleta Seletiva; de Ecopontos; de Postos de Entrega Voluntária; de Unidades de Tratamento 
de Resíduos, dentre outras medidas.  

Nesse sentido a ADASA vem empreendendo ações de forma a cumprir suas competências 
regulatórias e contribuir para a implantação de políticas para o setor. Dentre as atividades realizadas, pode-
se destacar: 

 
•Contrato de Gestão e Desempenho com o SLU 

A ADASA, objetivando dar cumprimento a determinação legal, preconizada no art. 47 da Lei 
4.285/2008 (abaixo transcrito), elaborou a minuta do Contrato de Gestão e Desempenho com o SLU, a qual 
foi aprovada pelo Serviço Jurídico da Agência quanto aos aspectos legais, e encaminhada ao SLU para 
análise e proposição de ajustes necessários, se for o caso. 

 
“Lei 4.284/2008, Art. 47. - Cabem ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU a gestão e operação 
da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal, a execução das 
licitações e contratos decorrentes, bem como a fiscalização específica das cláusulas 
contratuais no que tange à limpeza pública e a autuação de infrações, nos termos desta Lei, no 
que couber, e do contrato de gestão e desempenho a ser celebrado por trinta anos, 
prorrogáveis por igual período, com a ADASA, no prazo de cento e oitenta dias. 
 

§ 1º De forma a permitir a ação reguladora, que inclui fiscalização geral, da ADASA, o contrato 
de gestão e desempenho terá cláusulas detalhadas, inclusive sobre as condições gerais e outros aspectos 
essenciais dos serviços, a critério da Agência e em conformidade com esta Lei, especialmente o art. 11, § 
1º, no que couber, sobre o estabelecimento de metas e resultados anuais por segmento, que deverão ser 
atualizadas periodicamente por meio de aditivos, e sobre a imputação de penalidades.” 
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• Apoio para implementação das áreas de transbordo, triagem e reciclagem de resíduos da 
construção civil – ATTR 

Para acabar com a disposição irregular dos Resíduos de Construção e Demolição - RCD ou 
seu envio para o lixão - cerca de 5000 (cinco mil) toneladas por dia - o GDF implantará ecopontos para 
receber os resíduos de pequenos geradores e também áreas de triagem e tratamento de resíduos da 
construção civil destinadas a receber e tratar os RCD coletados pelo SLU e dos grandes geradores.  

A ADASA, nos termos da Lei nº 4.285/2008, alterada pela Lei nº 4.704/2011, tem competência 
para regular e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de tratamento e destinação final de Resíduos da 
Construção e Demolição (RCD) e resíduos volumosos, em especial aqueles recolhidos pelo SLU em vias e 
logradouros públicos.  

Neste sentido, a Agência auxiliou a SEMARH na elaboração do Projeto Básico que tem por 
objetivo estabelecer os parâmetros técnicos e econômicos para a realização da concorrência destinada à 
concessão da prestação de serviços públicos de transbordo, tratamento e destinação de RCD com a 
simultânea concessão de uso de 6 terrenos públicos para implantação de seis unidades denominadas Área 
de Transbordo, Triagem e Reciclagem, doravante denominadas ATTR.  

A proposta de edital, projeto básico, estudos econômicos, estimativa de custos, contrato de 
concessão de prestação dos serviços e contrato regulado, todos elaborados pela equipe técnica da própria 
Agência, foram encaminhados em outubro/2012 à SEMARH.  

 
• Inspeção programada do sistema, serviço de limpeza  urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

A inspeção programada do sistema, instalações e infraestrutura do prestador de serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos integram as atividades de fiscalização a serem realizadas pela 
ADASA, em conformidade com a Lei Distrital n° 4.285/2008. 

No ano de 2013 foram programadas ações fiscalizatórias para verificar o estado de 
conservação e operacionalização dos serviços acima citados, com o objetivo de identificar as 
desconformidades e estabelecer medidas corretivas necessárias à melhoria da qualidade da prestação dos 
serviços. 

A ADASA iniciou a elaboração de um projeto com vistas a aperfeiçoar o processo de 
fiscalização da exploração dos serviços pertinentes à área, cuja elaboração foi concluída em dezembro de 
2013.  

As atividades constantes no processo de aperfeiçoamento elaborado serão desenvolvidas no 
exercício de 2014, a partir dos produtos resultantes do projeto de fiscalização elaborado em 2013, 
permitindo o desempenho eficaz da atividade de fiscalização e consequentemente das inspeções no 
sistema e nas instalações do prestador de serviços. 

 

• Apoio na implementação do Aterro Sanitário Oeste  
No Distrito Federal, os resíduos sólidos urbanos ainda são dispostos de forma ambientalmente 

inadequada, uma vez que atualmente os resíduos são enviados ao Aterro do Jóquei, um lixão a céu aberto, 
alternativa inadequada do ponto de vista sanitário e ambiental, também conhecido como Lixão da Estrutural. 

Lixão da Estrutural 

 
Fonte: SRS/ADASA 
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A Lei n° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 54, 
estabelece que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até agosto 
de 2014. 

Entende-se por disposição ambientalmente adequada a distribuição ordenada de rejeitos em 
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Com o intuito de realizar a disposição adequada dos rejeitos será construído um aterro 
sanitário para o qual serão destinados os resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todo o DF em um 
primeiro momento. O empreendimento já possui licença ambiental e termo de cessão de uso da área a ser 
ocupada (localizada na Região Administrativa de Samambaia).  

Devido à urgência de implantação desse projeto, optou-se por segmentar as obras para três 
entidades do DF, de acordo com a sua especialização.  

As obras civis serão viabilizadas pela NOVACAP, a qual publicou em novembro/2012 edital de 
licitação para contratação de empresa para realização de obras relativas ao acesso viário, cerca e barreira 
vegetal, viário interno, drenagem e edificações. 

A elaboração de projeto básico e a contratação de empresa para construção de estação 
elevatória, linha de recalque e estação de tratamento de chorume proveniente do aterro é de 
responsabilidade da CAESB. 

Até junho de 2013 a ADASA, ficou encarregada de acompanhar todas as ações relacionadas a 
este projeto e a elaborar, em conjunto com o SLU, o projeto básico para contratação de empresa 
responsável pela construção, preparação da base da célula de aterramento e operação do aterro por até 5 
(cinco) anos. Para auxiliar os técnicos da ADASA, foi contratada uma empresa de consultoria para 
preparação e elaboração dos aspectos técnicos do edital de licitação para implantação e operação inicial do 
Aterro Sanitário Oeste. 

Além disso, coube a ADASA, por solicitação da Casa Civil, a articulação do grupo de trabalho 
composto pela CAESB, DER, NOVACAP e SLU para desenvolvimento das ações necessárias para 
implantação do aterro. 

Os estudos e propostas elaborados pela Agência foram encaminhados ao SLU, o qual publicou 
no DODF, de 20/12/2012, a Concorrência Pública nº 04/2012, com o objetivo de contratar empresa 
especializada para prestação de serviços de operação e de manutenção do Aterro Sanitário Oeste, 
localizado na Região Administrativa de Samambaia, compreendendo, dentre outras, as atividades de 
implantação de base das células de aterramento, espalhamento, compactação e cobertura dos rejeitos e 
confecção do projeto executivo da 2ª etapa da obra. 

Ressalta-se que, por razões de interesse público, a concorrência n° 04/2012 – SLU/DF foi 
revogada por meio de Aviso de Revogação publicado no DODF em 05/06/2013. Em 07/06/2013, o SLU 
publicou o Aviso de Licitação da Concorrência Pública n° 01/2013 com o mesmo objeto da concorrência 
anteriormente citada.  

Apesar da revogação, os estudos e documentos elaborados pela ADASA subsidiaram o SLU 
para a elaboração dos documentos integrantes da Concorrência Pública n° 01/2013. 

Em relação a esse processo licitatório, a ADASA prestou apoio àquela instituição para 
responder aos questionamentos do TCDF e propôs melhorias a serem incorporadas ao certame, tal como 
sinalizado na Nota Técnica n° 13/2013 – SRS/ADASA encaminhada ao SLU, finalizando assim a sua 
participação nesse processo.  

Ao participar diretamente desse processo de apoio a implementação do Aterro Sanitário Oeste, 
a ADASA, ao mesmo tempo em que contribui para solucionar o grave e oneroso problema da destinação 
atual ambientalmente inadequada dos resíduos sólidos urbanos, exerce sua competência regulatória, na 
medida em que pode definir os critérios técnicos, econômicos e sociais balizadores da obra em questão. 

 
• Apoio para implantação do Consórcio Público de Mane jo dos Resíduos Sólidos e das Águas 
Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás – CORSAP/DF-GO 

Desde o ano de 2010 a ADASA vem apoiando a implantação do CORSAP – DF/GO. Técnicos 
desta agência realizaram visitas técnicas aos municípios goianos da RIDE com objetivo de fazer o 
diagnóstico da realidade vivenciada por estes em relação a gestão dos resíduos sólidos, principalmente no 
tocante à disposição final. Além disso, contribuíram para sensibilização e orientação dos gestores públicos 
quanto a esta problemática. 

No DF, o Protocolo de Intenções do consórcio foi ratificado pela Lei Distrital n° 4.948, de 
11/10/2012.  
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O CORSAP – DF/GO abrange o território do Distrito Federal e os Municípios de Abadiânia, 
Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, 
Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, 
Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, 
pertencentes ao Estado de Goiás. 

Figura 4 - Área de abrangência do Consórcio Público  de Manejo de Resíduos Sólidos e Águas 
Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás 

 
Fonte: SRS/ADASA 

Entre outras incumbências, o CORSAP – DF/GO deverá executar o planejamento regional 
desses serviços públicos. Tal iniciativa qualificará as relações entre os Municípios desta região com seus 
prestadores, resultando em um forte estímulo para a universalização do atendimento e, assim, beneficiando 
a população dessa região. Como prioridade do Consórcio está o planejamento e a gestão de um sistema 
regional de coleta, transporte, triagem, reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, de modo a: 

• viabilizar uma estratégia de universalização dos serviços públicos de manejo dos resíduos 
sólidos na Região que, atendendo as diretrizes da Lei n° 11.445/2007, sejam de qualidade e sustentáveis 
sob os aspectos técnicos e econômico-financeiros; 

• ofertar serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos planejados, regulados e fiscalizados 
nos termos da Lei n° 11.445/2007; 

• promover a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, implementando a coleta 
seletiva, a reciclagem e a correta disposição final dos resíduos não reciclados, adotando tecnologias 
apropriadas e soluções de menor custo; 

• desenvolver mecanismos de participação e controle social nos serviços públicos de manejo 
dos resíduos sólidos. 

Apesar da ratificação dos Protocolos de Intenções pelos municípios, DF e estado de Goiás, ter 
ocorrido em 2012, a fundação do CORSAP – DF/GO só ocorreu em 2013.  

A ADASA, juntamente com técnicos dos municípios integrantes, elaborou minuta do estatuto do 
referido Consórcio a qual foi discutida em reunião realizada nas dependências da ADASA em 06/03/2013 e 
aprovada para ser submetida à assembleia de instalação do CORSAP – DF/GO.  

A instalação do CORSAP – DF/GO ocorreu em assembleia em 11/07/2013, ocasião em que foi 
aprovado o seu respectivo Estatuto e eleito o presidente e a respectiva diretoria.  

O GDF, por meio do Decreto n° 35.015, de 24 de dezembro de 2013, criou a Coordenadoria de 
Apoio ao CORSAP – DF/GO, na Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal. Integra a estrutura 
administrativa desta Coordenadoria a Diretoria de Gestão dos Resíduos Sólidos e a Diretoria de Gestão de 
Águas Pluviais.  
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• Elaboração de Projeto de Lei para definição de res ponsabilidades dos Grandes Geradores de 
Resíduos Sólidos 

A ADASA, atendendo à solicitação constante no Ofício n° 1025/2012 – DIGER/SLU, de 
19/12/2012, procedeu em conjunto com representantes do SLU e da SEMARH à elaboração de um 
anteprojeto de lei que dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos no DF.  

A definição de volumes de resíduos que diferencie pequenos e grandes geradores é 
fundamental para adequada gestão dos resíduos sólidos no âmbito do Distrito Federal.  

Compete aos grandes geradores o gerenciamento apropriado dos resíduos que produzirem, 
incluindo a responsabilidade pela coleta, triagem, transporte e destinação final ambientalmente adequada. 

Desta forma, de acordo com a Lei n° 12.305/2010, as atividades de obrigação dos grandes 
geradores que forem executadas pelo prestador de serviços públicos deverão ser devidamente 
remuneradas, configurando-se em uma importante fonte de receita. Nota-se, portanto, que a definição de 
grandes geradores bem como as suas responsabilidades se configura em um importante instrumento na 
gestão de resíduos. 

Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela 
implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo 
órgão competente na forma do art. 24.  

§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas 
físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo 
gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.  

§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob re sponsabilidade do gerador 
que forem realizadas pelo poder público serão devid amente remuneradas pelas pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis,  observado o disposto no § 5o do art. 19. (Grifo nosso) 

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM em 2001, a coleta dos resíduos de grandes 
geradores por empresas privadas cadastradas diminui o custo dessa atividade para o prestador de serviços 
públicos em cerca de 10 a 20%. Pode-se citar como exemplos de grandes geradores os hiper e 
supermercados, grandes restaurantes, bares e hotéis. 

Para elaboração desse anteprojeto foi necessário inicialmente realizar um levantamento das 
legislações de diversos municípios. Com isso foi possível elencar questões que devem ser levadas em 
consideração pelo DF ao elaborar uma norma que discipline esta matéria. 

A proposta de anteprojeto de lei elaborada foi encaminhada à Câmara Legislativa do DF em 
março de 2013, substituindo integralmente o PL n° 1298/2012. 

Ressalta-se que esta atividade integra a adequação da metodologia de cobrança pela 
prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos. 

 
• Elaboração de Subsídios Técnicos para elaboração d o Plano Regional de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos a partir das atividades relacionad as à IV Conferência Nacional do Meio Ambiente 
no DF. 

A ADASA vem apoiando tecnicamente a elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos a partir das atividades relacionadas à IV Conferência Nacional do Meio Ambiente no DF. 

Convém destacar que o DF, por meio da Lei Distrital n° 4.948, de 11 de outubro de 2012, 
ratificou o protocolo de intenções do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas 
Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás. O referido protocolo estabeleceu a necessidade de 
elaboração de Plano Regional sobre esses dois componentes que compõem os serviços de saneamento 
básico. 

De acordo com a Lei n° 4.285/2008, art. 9°, inciso II, além das atribuições gerais estabelecidas 
nesta Lei, compete à ADASA, especificamente no que respeita a saneamento básico no âmbito do Distrito 
Federal, acompanhar e contribuir para a elaboração dos planos de saneamento básico do Distrito Federal e 
do Plano Nacional de Saneamento Básico – PNSB.  

A IV Conferência Nacional de Meio Ambiente (CNMA) teve como objetivo contribuir para a 
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com foco nos seguintes eixos temáticos: 

I - produção e consumo sustentáveis; 
II - redução dos impactos ambientais; 
III - geração de emprego e renda; 
IV - educação ambiental; e 
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V - financiamento dos custos decorrentes do cumprimento da legislação sobre resíduos 
sólidos. 

No DF, o quinto eixo foi substituído pelo tema “gestão consorciada de resíduos sólidos”. A 
participação na IV CNMA se deu em duas fases. A primeira - etapas preparatórias - ocorreu no nível 
municipal, distrital, regional e estadual. A segunda se refere à própria Conferência Nacional. 

A ADASA, com apoio de consultoria específica, apoiou integralmente a elaboração e a 
organização das reuniões preparatórias e a Conferência Distrital do Meio Ambiente que antecederam à 
Conferência Nacional. Esse trabalho contemplou o desenvolvimento das seguintes atividades:  

• Elaboração de metodologia de planejamento para integração das ações da IV Conferência 
Nacional do Meio Ambiente e a construção do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PGIRS);  

• Preparação de Relatório sobre as reuniões preparatórias que ocorreram no âmbito Distrital e 
das reuniões preparatórias que ocorreram no âmbito da RIDE-DF/GO, abordando os problemas existentes 
na gestão dos resíduos e as soluções apontadas pelos participantes; 

• Preparação de Relatório sobre IV Conferência Distrital do Meio Ambiente / I Conferência 
Regional do Meio Ambiente, abordando os problemas existentes na gestão dos resíduos e as soluções 
apontadas pelos participantes a serem submetidas à IV CNMA; 

Além das atividades citadas, a ADASA, contando ainda com o apoio de consultoria específica, 
elaborou subsídios técnicos e propostas de programas e ações para o PGIRS, como também proposta de 
material a ser submetido à 1ª Audiência Pública para elaboração do PGIRS, com base nos resultados das 
reuniões preparatórias conferências. 

  Os relatórios elaborados em decorrência das atividades desenvolvidas abordaram os 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), os Resíduos da Construção Civil (RCC) e os Resíduos de 
Responsabilidade do Gerador (RRG) descritos abaixo: 

�Resíduos de serviços de saúde; 
�Resíduos dos serviços de saneamento; 
�Resíduos industriais; 
�Resíduos perigosos; e os 
�Resíduos sujeitos à logística reversa nos termos do art. 37 da Lei nº 12.305/2010 

(Agrotóxicos seus resíduos e embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes seus resíduos e 
embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes). 

 
• Estudos técnicos visando assegurar eficiência econ ômica e modicidade de custos na prestação 
dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de  resíduos sólidos. 

Para implementar as melhorias no manejo dos resíduos sólidos, o Governo vem realizando 
uma série de ações que contemplam um modelo articulado de coleta convencional e seletiva, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos. Estas ações estão orientadas para reequipar o Distrito Federal de 
modo a que passe a atender aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/2007) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

No entanto, a implementação e a regulação desses serviços, de forma sustentável num modelo 
articulado, pressupõe conhecer custos e preços praticados na execução de serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos em cidades de porte semelhantes ao do Distrito Federal.  

Com vistas a atender a Lei n° 4.285/2008, no art. 10, inciso II, que estabelece como 
competência da ADASA “estudar e propor anualmente ao Poder Executivo os Valores Básicos de 
Referência A e B (VBR-A e VBR-B) e demais disposições relativas à Taxa de Limpeza Pública – TLP, em 
consonância com as diretrizes de política pública do Governo do Distrito Federal”, A ADASA desenvolveu 
estudos e pesquisas de campo para a elaboração de análise comparativa de custos dos serviços de manejo 
de resíduos sólidos e de limpeza urbana, tendo por finalidade facilitar o entendimento dos dados, resumir e 
comparar a eficiência e a eficácia dos serviços executados no DF, com base em parâmetros dos 
prestadores de serviços públicos de diferentes municípios do País. 

A Primeira Fase do projeto consistiu no levantamento de informações e na elaboração de um 
banco de dados dos custos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, junto aos 
prestadores desses serviços, em cinco capitais brasileiras, a fim de subsidiar: 

 
a)a regulação econômica pela ADASA desses serviços no Distrito Federal; 
b)a elaboração futura de proposta de reforma tributária visando a sustentabilidade dos 

serviços de competência do Serviço de Limpeza Urbana – SLU. 
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Os trabalhos da Primeira Fase foram realizados nas cidades de porte e condições compatíveis 

com o Distrito Federal, a saber - Salvador, Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza, além do próprio DF, e 
consistiu, em: 

a)levantamento de dispositivos legais que regulamentam os serviços de Limpeza 
Pública e Manejo de Resíduos nas Cidades Selecionadas; 

b)visita técnicas e colheita de dados nas cidades selecionadas; 
c)descrição de atividades analisadas; 
d)observação dos modelos de contratação; 
e)organização dos dados com vista a organizá-los em valores unitários e globais dos 

custos dos serviços; 
f)formulação de quadros comparativos, para análise comparativa dos preços unitários, 

preços globais e modos de prestação de serviços.  
 

A Primeira Fase, concluída ao final de 2013, permitiu a continuidade dos procedimentos 
operacionais com vista à realização, ainda no primeiro trimestre de 2014, da contratação dos serviços da 
Segunda Fase do projeto, que permitirão a proposição de um Modelo de Referência para estabelecimento 
dos custos dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos para o Distrito Federal. 

Em sequência são apresentadas algumas tabelas que exemplificam o grau e o nível de 
informações que foram coletados e armazenados em banco de dados específico. 

Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos no D F, Ano de 2012. 

Mês 
Lote I  Lote II  Lote III  

Km 
Varridos 

Preço 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) Km Varridos 

Preço 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Km 
Varridos 

Preço 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Jan 52.928,36 66,94 3.543.024,42 28.135,57 55,03 1.548.300,42 21.808,53 70,10 1.528.777,95 
Fev 49.179,87 66,94 3.292.100,50 26.222,43 55,03 1.443.020,32 20.140,73 70,10 1.411.865,17 
Mar 52.261,93 66,94 3.498.413,59 30.086,93 55,03 1.655.683,76 22.390,34 70,10 1.569.562,83 
Abr 43.831,33 66,94 2.934.069,23 25.713,60 55,03 1.415.019,41 16.455,08 70,10 1.153.501,11 
Mai 55.476,42 66,94 3.713.591,55 27.866,66 55,03 1.533.502,30 23.529,30 70,10 1.649.403,93 
Jun 49.095,58 66,94 3.286.458,13 26.918,50 55,03 1.481.325,06 19.991,91 70,10 1.401.432,89 
Jul 51.426,17 67,98 3.495.951,04 27.659,37 60,44 1.671.732,32 21.393,96 61,45 1.314.658,84 
Ago 53.272,65 67,98 3.621.474,75 28.222,91 60,44 1.705.792,68 22.385,17 61,45 1.375.568,70 
Set 47.234,88 67,98 3.211.027,14 25.260,47 60,44 1.526.742,81 19.380,79 61,45 1.190.949,55 
Out 51.835,31 67,98 3.523.764,37 28.301,87 60,44 1.710.565,02 19.468,65 61,45 1.196.348,54 
Nov 45.616,50 67,98 3.101.009,67 25.026,95 60,44 1.512.628,86 17.295,67 61,45 1.062.818,92 
Dez 49.635,02 67,98 3.374.188,66 27.628,35 60,44 1.669.857,47 18.638,40 61,45 1.145.329,68 

TOTAL 601.794,02  40.595.073,05 327.043,61  18.874.170,43 242.878,53  16.000.218,12 
Média 50.149,50 67,46 3.382.922,75 27.253,63 57,71 1.572.847,54 20.239,88 65,88 1.333.351,51 

Fonte - Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF 

 
Tais informações são relevantes para que a ADASA possa exercer plenamente a regulação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal, permitindo a 
comparabilidade através de uma base de dados confiável, com prestadores de serviços de municípios que 
possuam características similares. 

Essas informações coletadas nestas cidades e no Distrito Federal, juntamente com suas 
análises, subsidiará a segunda etapa do trabalho que já está em andamento que é a elaboração de um 
modelo de referência que permita estabelecer os custos dos Serviços de Limpeza Pública Urbana e de 
Manejo de Resíduos, tendo por base esta análise comparativa nas cidades estudadas, e através destes 
custos propor os Valores Básicos de Referência - VBR-A e VBR-B, e demais disposições relativas à Taxa 
de Limpeza Pública - TLP. O projeto tem como finalidade assegurar eficiência econômica e modicidade de 
custos na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

Deve ser destacado que a receita proveniente da arrecadação da cobrança pela prestação dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos representa, em média, no Brasil, cerca de 48% 
das despesas para a execução desses serviços, e que no Distrito Federal este índice de cobertura das 
despesas com o resíduo sólido urbano é ainda menor, sendo de 34%. 

 
• Estudos técnicos no âmbito do CIISC-DF, visando es tabelecer valor mínimo dos serviços 
prestados pelos catadores, a serem contratados pelo  SLU 

De acordo com o SLU, são gerados em média no DF cerca de 2.500 toneladas de resíduos 
domiciliares por dia. Estima-se que somente 2% dos resíduos gerados são encaminhados para reciclagem, 
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executados quase que exclusivamente, em função do trabalho dos catadores, uma vez que no DF ainda é 
incipiente em um programa de coleta seletiva que abranja todo o seu território. 

Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF - 
SEDEST, em cadastramento realizado no ano de 2011, foram identificados mais de 2.400 catadores 
organizados em cerca de 30 Cooperativas e Associações existentes no âmbito do Distrito Federal. Segundo 
a SEDEST, este cadastramento não conseguiu atingir a totalidade de pessoas informalmente inseridas no 
trabalho típico dos catadores. 

Usina de Transbordo e Triagem do SLU – Ceilândia  

 
Fonte: SRS/ADASA. 

A atividade de triagem compõem os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e tem 
implicação direta nos custos dos serviços contratados pelo SLU, uma vez que este reduz o valor pago aos 
seus contratados pelo transporte e destinação final no Aterro do Jóquei (Lixão da Estrutural) em razão dos 
resíduos triados e comercializados pelos catadores com vista à inserção dos materiais na cadeia produtiva. 
Além disso, a redução de materiais recicláveis aterrados aumenta a longevidade do Aterro Sanitário que se 
encontra em implantação, contribuindo ainda para a economia de energia na cadeia produtiva, consumo e 
descarte, mitigando assim a exploração de matéria prima da natureza. 

Atualmente, apesar dessas cooperativas/associações realizarem uma das atividades dos 
serviços públicos de tratamento dos resíduos sólidos domiciliares coletados pelo SLU, triagem dos materiais 
recicláveis, elas não recebem do poder público nenhuma remuneração. 

Usina de Transbordo e Triagem do SLU – L2 Sul 

 
Fonte: SRS/ADASA. 

 
Por ser uma das prioridades do Governo do Distrito Federal em melhorar a qualidade de vida 

dos catadores de materiais recicláveis, em abril de 2013, por meio do Decreto nº 34.329, foi criado o Comitê 
Gestor Intersetorial para a Inclusão Social e Econômica de Catadores de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis do DF (CIISC-DF), responsável pelo acompanhamento das ações voltadas a esses 
trabalhadores.  

Além da Casa Civil do Distrito Federal e da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda (Sedest), fazem parte do CIISC-DF, as Secretarias de Educação, Governo, 
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Habitação, Justiça, Meio Ambiente, Micro e Pequena Empresa, Ordem Pública, Saúde, Segurança Pública e 
Trabalho, além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e da Agência Reguladora de Águas, Energia e 
Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).  

A fim de regularizar a situação vivenciada pelas cooperativas/associações de catadores 
existentes no DF frente às exigências legais, a ADASA elaborou minuta de termo de contrato para 
estabelecer as condições de prestação de serviços das cooperativas/associações, na execução das 
atividades de triagem de resíduos sólidos domiciliares (RSD), incluindo o valor da prestação dos serviços. 

Com o objetivo de apresentar uma proposta de preço de tarifa que fosse suficiente para 
remunerar no mínimo as despesas obrigatórias a serem contraídas pelas cooperativas/associações de 
catadores de materiais recicláveis a serem contratadas pelo SLU, a ADASA realizou análise econômica 
simplificada, tomando por base algumas estimativas das referidas despesas.  

Lixão da Estrutural – catadores 

 
Fonte: SRS/ADASA. 

 
Para chegar a um valor mínimo dos serviços prestados pelos catadores, levou-se em 

consideração estudos das condições mínimas de segurança do trabalho e saúde do segmento, da 
necessidade de uso de equipamentos de proteção individual e de cobertura previdenciária que os 
cooperados estariam sujeitos. 

A proposta encaminhada ao Comitê Gestor do CIISC-DF indicou os valores a serem 
desembolsados pelo SLU mensal e anualmente, pela prestação dos serviços a serem contratados, ao custo 
por tonelada.  

 
Drenagem Urbana, Gás Canalizado e Energia 

Dentre as atribuições da ADASA, acrescentadas pela sua lei de reestruturação, Lei 4.285/2008, 
estão as competências para regular e fiscalizar a prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo de 
águas pluviais; gás canalizado e energia. 

 
• Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

O agente responsável pela execução do serviço público de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais no Distrito Federal, conforme a Lei Distrital nº 4.285/2008, é a Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil – NOVACAP. Neste contexto, a responsabilidade atual sobre a avaliação, fiscalização e 
manutenção dos projetos de Drenagem Urbana no DF é a NOVACAP e, considerando que estes projetos 
interferem no meio ambiente e recursos hídricos, os mesmos estão sujeitos a licenciamento ambiental por 
parte do IBRAM e regulação pela ADASA. A estrutura existente para os serviços de Drenagem Urbana é 
mostrada na Figura 12, a seguir: 
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Gestão da drenagem urbana no DF. 

 
Fonte: SDE/ADASA 

 

Na situação atual, são encaminhados à NOVACAP os projetos de drenagem pluvial de áreas 
particulares e de áreas públicas. Sendo assim, a Companhia realiza a avaliação de novos empreendimentos 
e, além disso, fiscaliza a implantação desses projetos; trata da manutenção da rede de drenagem, incluídos 
todos os dispositivos hidráulicos da rede; e avaliação e revisão das normas e implementação do Plano 
Diretor de Drenagem Urbana do Distrito Federal –PDDU/DF. 

Além da rede de drenagem da NOVACAP, outros órgãos públicos, como, por exemplo, o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, o Departamento de Estradas e Rodagem 
do Distrito Federal – DER/DF e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF possuem 
sistemas de drenagem, que também são objeto de fiscalização pela ADASA.  

Os sistemas de drenagem urbana existentes no Distrito Federal foram implantados ao longo do 
tempo utilizando bases conceituais de um sistema tradicional (higienista), que proporcionam um rápido 
escoamento das águas pluviais captadas na área urbana desconsiderando os devidos cuidados com as 
áreas a jusante. 

As características do sistema de drenagem do DF constituem-se basicamente pela conjugação 
das ruas, bocas-de-lobo, poços de visitas, redes tubulares e galerias celulares, e estruturas de lançamento 
final.  

Segundo o cadastro da rede de drenagem levantado junto a NOVACAP, foram identificados 
373 lançamentos de drenagem pluvial, dos quais 124 situam-se no Lago Paranoá. A ausência de estruturas 
de sedimentação pode ser responsável pelo aporte no Lago Paranoá de aproximadamente duas toneladas 
por hectare ao ano de sedimentos, provenientes de processos erosivos laminares. Embora o tipo de 
urbanização de Brasília seja adequado para a implantação de reservatórios de detenção ou retenção, ou 
ainda para controle de fonte (trincheiras de infiltração, pavimentos permeáveis, etc), são encontradas 
poucas destas estruturas implementadas na cidade. 

Abaixo, pode-se verificar o levantamento de bacias do Distrito Federal em operação e em 
obras: 
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Bacias de Detenção no Distrito Federal, por região.  
Em operação  Em execução  

Plano Piloto – 05 bacias Planaltina – 02 bacias 

Recanto das Emas – 03 bacias Vale do Amanhecer – 10 bacias 

Samambaia – 07 bacias Brazlândia – 02 bacias 

Taquari – 06 bacias Total: 14 ba cias  

Cruzeiro – 03 bacias 

Brazlândia – 01 bacia 

Santa Maria – 01 bacia 

Riacho Fundo II – 07 bacias 

Ceilândia – 13 bacias 

Total: 46 bacias  

Fonte: Arquivo da NOVACAP / SDE/ADASA 
 

A Situação das redes de macrodrenagem de águas pluviais executadas e cadastradas pela 
NOVACAP pode ser observada na Figura, a seguir: 

Situação da rede de macrodrenagem pluvial. 

 
Fonte: SDE/ADASA 
 

a)Rede implantada: 
 

No grupo implantado encontram-se as regiões administrativas de Brasília, Guará, 
Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Sobradinho, Sobradinho II, Recanto das Emas, Santa 
Maria, Sudoeste/Octogonal, Paranoá e quase a totalidade do Gama. Importante ressaltar que o fato destas 
cidades estarem enquadradas como sistema de drenagem pluvial implantado significa apenas que grande 
parte do sistema está concluído, porém existem algumas áreas ainda carentes de drenagem pluvial. 
 
b)Rede implantada parcialmente: 

 
No grupo implantado parcialmente estão as regiões administrativas do Lago Sul, Lago Norte, 

Planaltina, São Sebastião, Brazlândia, Taguatinga, Riacho Fundo I e II, Samambaia, SIA, Águas Claras, 
Varjão e Ceilândia, onde os sistemas de micro e macrodrenagem não estão totalmente implantados. 
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Também se encontram com sistemas parcialmente implantados as localidades de Taquari (1a 
etapa implantada), SOF-Sul, SCIA e Torto. Com exceção das regiões administrativas do Lago Sul, Lago 
Norte e SIA, as demais cidades tinham até meados da década de 90 seus sistemas de drenagem pluvial 
implantados quase que na sua maioria. Entretanto, com a criação dos assentamentos e as expansões 
irregulares, a cobertura por sistema de drenagem pluvial tornou-se parcial, logo necessitando de ampliações 
para atendimento dessas novas áreas. 

Nesse sentido a NOVACAP, por meio do Programa Pró-Moradia, vem complementando os 
sistemas de drenagem das cidades de São Sebastião, Brazlândia, Ceilândia, Riacho Fundo II Planaltina e 
Taguatinga. 

 
c)Rede em fase de implantação: 

 
Os sistemas de drenagem pluvial das regiões administrativas de Itapoã, Cidade Estrutural, Sol 

Nascente, Vicente Pires, Buritizinho, Arniqueiras, Mestre d´Armas, Arapoanga, Jardim Botânico e Setor 
Noroeste encontram-se em fase de implantação.  

Essas áreas atualmente apresentam problemas significativos de alagamentos em suas vias 
locais trazendo diversos transtornos à população local.  

 
d) Rede ainda não implantada: 

 
Trata-se do grupo mais crítico desta listagem em que a rede de drenagem ainda não foi 

implantada, sendo listadas as áreas do Park Way, Lago Oeste, Fercal, Setor Habitacional Tororó, Setor 
Habitacional Água Quente e Condomínios Colorado/Contagem, Setor Habitacional São Bartolomeu e 
grande parte dos condomínios irregulares. 

 
• Gás Canalizado 

Há muitos tipos de gás, como o gás combustível, o gás liquefeito de petróleo – GLP, 
popularmente conhecido como gás de cozinha e o gás canalizado (interesse da ADASA) onde ocorre o 
fornecimento de combustível gasoso geralmente por meio de dutos, sem necessidade de estoques nos 
ambientes de seu uso. Vários tipos de gases podem ser distribuídos de maneira canalizada, sendo, hoje, o 
gás natural o mais comum. Pode-se encontrar o gás natural na forma de gás natural veicular – GNV, gás 
natural liquefeito – GNL e gás natural comprimido – GNC. 

O gás canalizado pode ser utilizado basicamente com quatro finalidades: residencial 
(aquecimento e cocção), industrial (produção de calor e vapor de baixa pressão, queima sem resíduos e de 
alta precisão de temperatura, insumo para produção de petroquímicos), veicular (como combustível), de 
geração (termelétrica) e co-geração (obtenção de energia elétrica e energia térmica a partir do gás).  

O uso do gás natural traz diversas vantagens, inclusive ambientais, que por ser isento de 
enxofre e particulados, é o mais limpo entre os combustíveis fósseis, produzindo um volume menor de gás 
carbônico. No quesito segurança, o gasoduto fica na frente dos concorrentes, visto que dispensa o 
transporte e armazenamentos de cilindros e botijões, tornando- se mais seguro que o GLP. Por ser mais 
leve que o ar, em caso de vazamento, se dispersa na atmosfera, ao contrário do GLP, que é mais pesado e 
se acumula próximo ao chão, formando bolsões. Além disso, o fornecimento do gás é ininterrupto e também 
é mais econômico que o combustível líquido e 50% mais barato do que a gasolina.  

A regulação sobre o setor de gás canalizado encontra-se tanto na esfera federal como na 
estadual. Cabe à Agência Nacional do Petróleo - ANP regular as atividades da cadeia, desde a extração e 
produção até a entrega do gás à distribuidora local, em grande parte via gasodutos. A partir de então, a 
responsabilidade regulatória passa ser da reguladora local, que no DF é a ADASA. 

Na região centro-oeste, as distribuidoras existentes ainda não são abastecidas por gasodutos, 
o que faz com que as companhias, inclusive a Companhia Brasiliense de Gás - CEBGÁS, utilizem outra 
forma de abastecimento, o gasoduto virtual – Projeto Gemini, o qual iniciou suas operações em 2006, com 
capacidade de produção de 380 mil m³/dia de GNL. Este projeto consiste no transporte de GNL por 
caminhões criogênicos (temperatura de -160ºC), a partir de uma estação de liquefação de Gás Natural, 
localizada em Paulínia/SP, até as distribuidoras locais, que reprocessa o GNL para a forma gasosa em 
estações apropriadas. Essa dificuldade com o transporte ocasionou uma atividade ainda muito incipiente, 
voltada exclusivamente ao seguimento automotivo. 

O serviço de distribuição de gás canalizado no DF ainda é muito incipiente, devido, 
principalmente, a falta de gasodutos e chegada do produto via caminhões (Projeto Gemini), o que torna o 
serviço mais demorado e caro. O ponto positivo do transporte, em caminhões, do gás comprimido e do gás 
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liquefeito, é permitir que novos mercados, como o do DF, tenham o seu sistema de abastecimento de GNV 
antecipado à instalação dos gasodutos de transporte, pela Petrobrás, e de distribuição, pelas 
concessionárias de gás canalizado. 

As questões relacionadas à logística de transporte do gás natural para o Distrito Federal têm 
sido continuamente avaliadas e discutidas com os agentes do setor no país, através da mobilização de 
esforços dos dirigentes da ADASA, dos sócios da CEBGÁS, inclusive o Governo do Distrito Federal – GDF, 
os quais têm feito gestões junto ao MME no sentido de buscar apoio para a construção de um gasoduto de 
transporte a partir da Gasbol e chegando até Brasília. 

A melhor perspectiva para o mercado de gás canalizado no Distrito Federal é a chegada do 
chamado Gasoduto Brasil Central, uma expansão do Gasbol gerida pelo consórcio Transportadora de Gás 
Brasil Central – TGBC. Com 903 Km de extensão (sendo que 19 Km ficarão situados em território distrital), 
o Gasoduto Brasil Central terá início no município de São Carlos/SP, percorrendo 37 municípios dos 
estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, além de duas Regiões Administrativas do Distrito Federal até 
alcançar a capital federal, Brasília. O gasoduto vai transportar 5,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás 
natural a partir da Estação de Compressão de São Carlos até o ponto de entrega de Recanto das Emas 
(DF). A construção está orçada em R$ 1,8 bilhão, recursos que virão da CDE fundo sob a administração da 
Eletrobrás. A Figura 14, a seguir, mostra trajeto proposto para o projeto.  

Gasoduto Brasil Central. 

 
                             Fonte: SDE/ADASA 

 

A constituição da Companhia Brasiliense de Gás – CEBGÁS - se deu por intermédio das ações 
do governo do Distrito Federal que, entendendo a importância que o gás natural vinha demonstrando em 
todo o mundo como variável-chave na busca do desenvolvimento sustentado, elaborou um modelo 
empresarial para desenvolver a indústria desse energético na região.  

Esse modelo buscou conciliar o preceito Constitucional – que delega aos Estados a 
competência pela distribuição de gás combustível canalizado – com uma gestão empresarial, para a oferta 
desse serviço, e, ao mesmo tempo, com uma solução que contemplasse as limitações dos recursos 
públicos para investimento. 

Associando-se à iniciativa privada através da Brasília Gás S/A, e da Petrobrás Gás-Petro, o 
governo distrital, por meio da Companhia Energética de Brasília – CEB, deu o passo definitivo na 
viabilização do suprimento de um energético diferenciado para o Distrito Federal.  

Assim, a CEBGÁS é uma empresa de economia mista, uma divisão CEB holding, cujo controle 
acionário cabe a CEB, com 51% das ações ordinárias, pertencendo 28% à Brasília Gás S/A e 21% à 
Petrobrás Gás-Petro. 

Atualmente a CEBGÁS dispõe de um contrato de concessão firmado com o Distrito Federal 
que tem por objeto a exploração, com exclusividade, do serviço de distribuição e comercialização de gás 
combustível canalizado, de produção própria ou de terceiros, podendo inclusive importar para fins 
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comerciais, industriais, residenciais, automotivos, de geração termelétrica ou quaisquer outras finalidades e 
usos possibilitados pelos avanços tecnológicos, podendo a CEBGÁS participar de outros empreendimentos 
cuja finalidade esteja relacionada com seu objeto social, para o que poderá constituir ou participar de outras 
sociedades, inclusive subsidiárias integrais. A CEBGÁS distribui cerca de 300 mil m³/mês de gás, sendo um 
dos menores mercados do país. 

O Distrito Federal conta com o fornecimento de Gás Natural Veicular desde novembro de 2007, 
quando foi inaugurado o primeiro posto de GNV, no SIA. O objetivo inicial era atender a frota de táxis 
existente no DF.  Atualmente, são dois postos no (SIA e Candangolândia) que, juntos, podem abastecer 
mais de sete mil carros por dia, com capacidade para aumentar progressivamente. 

A ADASA, exercendo sua competência legalmente instituída, regula e fiscaliza as atividades 
realizadas por seus regulados.  

A fiscalização compreende a realização de atividades práticas de verificação e 
acompanhamento do fiel cumprimento da legislação e dos contratos, bem como instruir concessionários, 
usuários e demais prestadores de serviço sobre seus direitos e obrigações regulamentares e contratuais.  

A regulação compreende a elaboração de termos de contratos de concessão, convênios e 
acordos; o acompanhamento e contribuição para a elaboração de legislação, planos e políticas públicas 
afetos à área de sua competência; a elaboração de estudos, notas técnicas, minutas de resoluções e 
demais atos normativos e regulatórios. 

 
�Atendimento a denúncias, reclamações e solicitações  de informação 
 

A ADASA tem papel fundamental e definido em lei na solução dos conflitos entre os usuários e 
o prestador do serviço público, recebendo denúncias dos usuários do serviço, quando não atendidos de 
maneira satisfatória pelo prestador.  

As denúncias são encaminhadas para o Serviço de Atendimento e Mediação (SAM/ADASA) e 
repassadas à cada Superintendência. 

Recebida a denúncia, a equipe se dirige ao local mencionado para apurar a veracidade e a 
gravidade dos fatos denunciados, elaborando Relatório de Vistoria e Fiscalização para cada protocolo de 
atendimento. Quando constatada irregularidade, comunica a prestadora do serviço e/ou usuário, podendo 
solicitar informações e determinar providências conforme o caso. 

A equipe atende, ainda, a denúncias publicadas em mídia impressa, televisionada ou 
eletrônica. O atendimento às denúncias e reclamações é instrumento de aperfeiçoamento da atividade 
fiscalizatória. 

 
�Fiscalização Programada de Bacias de Detenção 

 
Entre as estruturas que visam reduzir e amortecer o impacto das águas pluviais incluem-se 

tanques, lagos, e reservatórios a céu aberto ou enterrados. Estas medidas são denominadas controle de 
água a jusante (downstream control). Além de prevenir inundações em condutos pluviais, estas estruturas 
amortecem o impacto de grandes vazões em corpos receptores e fazem o controle de material sólido. 

Este tipo de controle possui menores custos de operação e manutenção, além de facilidade de 
administração. Porém, há dificuldade em se encontrar locais adequados, e o custo de aquisição de áreas 
apropriadas é muito alto. Reservatórios de grandes dimensões sofrem oposição por parte da população. 

Os reservatórios ou bacias podem ser de retenção, dimensionados para manter uma lâmina 
permanente de água; ou de detenção, utilizados para amortecimento de vazão em picos de cheia e depois 
destinados a outros fins. Os reservatórios de detenção são os mais utilizados nos Estados Unidos, Canadá 
e Austrália. Em Brasília, todos os reservatórios da NOVACAP são de detenção. 

Dada a importância das bacias de detenção para o amortecimento dos impactos de cheias, 
estes integrantes estruturais de drenagem urbana foram selecionados para fiscalização programada pela 
ADASA. O objetivo desta ação é realizar um diagnóstico das condições técnico-operacionais e determinar o 
grau de conformidade do sistema, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço 
deve oferecer, em concordância com a legislação vigente. 

Os Planos de Fiscalização, anuais, incluem a preparação prévia das inspeções, a comunicação 
à concessionária para o agendamento de visitas de caráter técnico, vistoria de suas instalações físicas com 
a posterior elaboração de uma série de relatórios para cada unidade visitada.  

Para o exercício de 2013, foram programadas 18 (dezoito) ações de inspeção de bacias de 
detenção de águas pluviais em operação no Distrito Federal, o que significa a vistoria da totalidade das 
bacias de detenção da NOVACAP pelo menos duas vezes ao ano (estações seca e chuvosa).  Para 
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atendimento a esta programação foram executadas, no exercício de 2013, 100% das ações de fiscalização 
programadas. As Figuras abaixo, mostram estruturas fiscalizadas pela ADASA. 

Estrutura de chegada de bacia de detenção de águas pluviais (Bacia 01 – Setor Noroeste) - DF. 

 
Fonte: SDE/ADASA 

Estrutura de saída de bacia de detenção de águas pl uviais (Bacia 04- Taquari BR 020)- DF. 

 
Fonte: SDE/ADASA 

 
 
� Monitoramento da Qualidade dos Lançamentos de Água s Pluviais no Lago Paranoá 

O monitoramento da qualidade dos lançamentos de águas pluviais no Lago Paranoá inclui a 
fiscalização in loco em cada uma das estruturas de lançamento e a análise laboratorial de amostras de água 
destes locais.  

Para o exercício de 2013, foram programadas 16 (dezesseis) vistorias a lançamentos de águas 
pluviais no Lago Paranoá e a realização de 30 (trinta) análises laboratoriais de amostras de água destes 
mesmos lançamentos. Os parâmetros determinados nas análises estão estabelecidos nas Resoluções 
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CONAMA nº 357/2005 e 430/2011.  Durante o ano de 2013 foram realizadas 167% das análises 
laboratoriais de amostras de água de lançamentos de águas pluviais estipuladas.  
 
�Fiscalização e cobrança de outorga para lançamento de águas pluviais 

Após o procedimento de fiscalização de lançamentos de águas pluviais, é verificado no sistema 
de gerenciamento de documentos da ADASA (SISGED) se o referido lançamento possui outorga. Em caso 
negativo, o órgão/entidade responsável é notificado pela Agência a apresentar requerimento de outorga 
junto à mesma, conforme Resolução ADASA nº 09/2011. 

Lançamento de águas pluviais no Lago Paranoá – Cent ro Olímpico da Universidade de Brasília – 
UnB. 

 
Fonte: SDE/ADASA 
 

� Fiscalização programada de distribuição de Gás Can alizado  

O cronograma de fiscalização programada 2013 atingiu todo o serviço de distribuição de gás 
canalizado do DF. Foram fiscalizadas as duas Unidades Autônomas de Gaseificação (UAG) bem como a 
rede de distribuição de gás da concessionária, que tem como principal cliente a rede BR Petrobras de 
postos combustíveis. Atualmente são as unidades que viabilizam a distribuição de gás natural no DF, 
atendendo unicamente o segmento automotivo (GNV).  Foram realizadas 2 (duas) ações fiscalizadoras nas 
UAG’s e na rede de distribuição. As UAG’s funcionam junto ao Posto BR do SIA e Posto BR Guarapari, em 
Candangolândia. 

O plano de Fiscalização contempla a Unidade Autônoma de Gaseificação do SIA e a respectiva 
rede de distribuição da CEBGÁS.  
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Estruturas do sistema de distribuição de gás canali zado. 

    
Fonte: SDE/ADASA 

 
� Contrato de Concessão de Drenagem Urbana   

Em seu art. 51, a Lei nº 4.285/2008 outorga a prestação do serviço público de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas à NOVACAP, na forma de contrato de concessão a ser celebrado com a 
ADASA, por trinta anos, podendo ser renovado por mais vinte anos.  

No âmbito da ADASA, foi elaborada a minuta de contratação de concessão para o serviço de 
drenagem, tendo em vista que a fiscalização e a aprovação deste produto já eram de responsabilidade da 
Agência, como co-executora do Programa Águas do DF.  A ADASA é uma das maiores interessadas na 
pactuação do Contrato de Concessão com a NOVACAP, visando definir direitos e deveres da concessão e, 
assim, dar maior efetividade às suas atividades regulatórias e fiscais. 

 
� Contrato de Concessão de Distribuição de Gás Canal izado 

A exploração dos serviços de distribuição e comercialização de gás canalizado no Distrito 
Federal foi concedida com exclusividade à CEBGÁS, na forma das leis distritais números 2.518/2000 e 
4.285/2008, conforme artigo 61, §4º.  

A Lei nº 4.285/2008 trouxe que o contrato de concessão deveria ser firmado com a ADASA, por 
trinta anos, podendo ser prorrogado por igual período por ato justificado da Agência, e, no § 5º do artigo 61, 
que a concessão não terá efetividade legal até que o referido contrato seja celebrado. 

A ADASA elaborou a minuta de contrato de concessão para exploração, com exclusividade 
pela CEBGÁS, em toda área do Distrito Federal, dos serviços de distribuição e comercialização de gás 
combustível canalizado. Para tanto, foi utilizado como base o Contrato de Concessão da CAESB, com 
inclusões oriundas do extenso e complexo Contrato de Concessão da COMGÁS de São Paulo. 

 
Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira 

De acordo com a Lei Distrital nº 4.285/2008 (que reestruturou a ADASA), dentre as áreas de 
competência desta Agência encontra-se o Saneamento Básico, compreendido como o conjunto de serviços, 
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Além disso, 
a ADASA tem como áreas de competência: recursos hídricos, gás canalizado e as áreas de competência 
originária federal como serviços e instalações de energia elétrica, Petróleo e derivados, Biocombustíveis, 
álcool combustível, gás veicular e distribuição de lubrificantes e outras competências delegadas na forma da 
lei. 

No cumprimento de suas funções relativas à regulação e à fiscalização, a ADASA também é 
responsável pelas atividades relacionadas aos Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira, Contábil e 
de Gestão tanto dos Serviços Públicos de sua competência, quanto de Recursos Hídricos.  

No que concerne às atividades desenvolvidas pela Agência, neste aspecto de sua atuação em 
2013, pode-se destacar a realização e finalização da 1ª Revisão Tarifaria Periódica da CAESB – 1ª RTP; a 
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realização do Reajuste Tarifário de 2013; a fiscalização econômico-financeira, contábil e de gestão dos 
serviços prestados pela CAESB, com acompanhamento mensal dos principais números da Concessionária 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário do DF; o estudo de benchmark sobre os custos dos 
serviços de resíduos sólidos; o estudo sobre as Cláusulas Econômicas que podem constar nos Contratos de 
Concessão a serem assinados com a CEBGAS e com a NOVACAP; o estudo sobre a cobrança da Taxa de 
Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos aos não prestadores de serviços; o estudo sobre a implantação 
do Manual de Contabilidade Regulatória para a Concessionária de água e esgotamento sanitário, além de 
estudo e análise para a concessão de anuência prévia para a Concessionária de água e esgotamento 
sanitário promover a captação de recursos no mercado interno e externo. Alguns destes trabalhos são 
melhor descritos a seguir. 

 
• Aperfeiçoamento da estrutura tarifária dos serviços  de água e esgoto 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal são 
prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. Os serviços são 
remunerados por meio de tarifas públicas cobradas dos usuários dos serviços. As tarifas são diferenciadas 
por categorias e faixas de consumo, conforme o propósito de uso e a quantidade consumida. 

A forma de classificação dos usuários e cobrança pelo uso dos serviços vem evoluindo no país 
e no exterior. Por isso, a ADASA iniciou os estudos técnicos visando ao aperfeiçoamento da estrutura 
tarifária, o que também contempla a análise da política de subsídio tarifário vigente dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos pelos Técnicos da Agência. Também já foram 
realizadas reuniões com órgãos da Administração Direta, como a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda – SEDEST. 

 
• Monitoramento do desempenho econômico e financeiro  da concessão de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

Atividade realizada de maneira continuada pelo quadro próprio de servidores da ADASA, sem 
necessidade de execução financeira. O monitoramento é realizado por meio do acompanhamento mensal 
dos Demonstrativos Contábeis da CAESB, com a elaboração de gráficos e indicadores contábeis, 
econômico-financeiros e de gerenciamento, a fim de possibilitar a comparação entre períodos. 

Esta ação é de suma importância, pois possibilita o exercício constante de uma das funções do 
agente regulador, que é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. A 
partir desta ação, é possível monitorar regularmente a sustentabilidade da prestação dos serviços de 
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 

O Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA prevê, em sua Cláusula Quinta – Obrigações e 
Encargos da Concessionária, e mais especificamente no item XVI, que a CAESB deve “informar 
previamente à ADASA, para a devida autorização, o oferecimento de garantias que utilizem os recebíveis e 
os bens da concessão em operações de captação de recursos”. Em 2013 a CAESB solicitou a anuência da 
ADASA em duas ocasiões, tendo os pleitos sido analisados e aprovados pelo corpo técnico da 
Superintendência de Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira. Assim, o monitoramento do 
desempenho econômico e financeiro da concessionária é também importante para que a ADASA possa 
autorizar o oferecimento de garantias, conforme estipula o contrata de concessão. 

O Contrato de Concessão nº 001/2006 também estabelece que a fiscalização econômico-
financeira compreenderá a análise e o acompanhamento das operações financeiras, os registros nos livros 
da Concessionária, balancetes, relatório e demonstrações financeiras, prestação anual de contas e 
quaisquer outros documentos julgados necessários para uma perfeita avaliação da gestão da concessão. 
Entre os indicadores monitorados podem ser citados os indicadores de liquidez - corrente, geral e seca, os 
de endividamento nos curto e longo prazos, os de rentabilidade (margem líquida e margem bruta), além da 
receita, despesa e lucro operacional. 

Para que este procedimento de monitoramento seja facilitado, em 2013 foi iniciado o processo 
de contratação de consultoria especializada para suporte e assessoramento técnico na elaboração de um 
Manual de Contabilidade Regulatória, com o fim de padronizar os procedimentos contábeis e a forma de 
apresentação dos dados pela CAESB. Este processo licitatório tem previsão de encerramento no início de 
2014. 
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• Realização da 2ª Revisão Tarifária Periódica da CA ESB 

A Revisão Tarifária Periódica da CAESB consiste na revisão dos valores das tarifas de água e 
esgoto, alterando-os para mais ou para menos, considerando as alterações na estrutura de custos e de 
mercado da concessionária, os estímulos à eficiência e à modicidade tarifária. 

Segundo o Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA assinado entre ADASA e CAESB, as 
revisões tarifárias deverão ser realizadas a cada quatro anos. 

Um componente expressivo na Revisão Tarifária Periódica é a Remuneração Adequada, cujo 
valor representa aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da Receita Requerida da Concessionária. 
Para cálculo da Remuneração Adequada é necessário que se tenha o valor da Base de Ativos Regulatória – 
BAR, que representa os investimentos prudentes realizados pela CAESB para prestar os serviços nos níveis 
e condições de qualidade estabelecidos no Contrato de Concessão. 

Para apuração do valor da Base de Ativos Regulatória – BAR é necessária a elaboração, pela 
CAESB, do laudo de avaliação dos ativos da concessão, o que se deu em 23 de agosto de 2012. O Laudo 
foi validado conforme Nota Técnica nº 002/2012-SAE/ADASA, de 10 de dezembro de 2012. 

Dispondo desses dados a ADASA, utilizando-se da metodologia aprovada pela Resolução nº 
58/2009, nas cláusulas do Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA e nos princípios regulatórios, 
procedeu aos trabalhos finais para estabelecer o Resultado Final da Primeira Revisão Periódica das tarifas 
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, prestados pela Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB; bem como do Ajuste Econômico e Financeiro advindo 
das diferenças de receitas apuradas entre o valor final da 1ª Revisão Tarifária Periódica e dos Reajustes 
Tarifários anuais de 2009, 2010, 2011 e 2012, em relação aos valores provisórios considerados nos anos 
correspondentes, a serem compensados nas tarifas de serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário a partir de 1º de março de 2013. 

Desta maneira, em março de 2013 a ADASA finalizou a 1ª Revisão Tarifária Periódica da 
CAESB e iniciou os procedimentos para a 2ª Revisão.  

A CAESB encaminhou à ADASA sugestões de aprimoramentos metodológicos que passaram 
por avaliação. 

A ADASA continuará com o processo da 2ª Revisão Tarifária Periódica da CAESB durante todo 
o ano de 2014 e deverá finalizá-la em março de 2015. A alteração do cronograma de reajustes e revisões 
está demonstrada no Gráfico abaixo. 

Cronograma Atualizado de Reajustes e Revisões Tarif árias da CAESB 

 
Fonte: SEF/ADASA 

 

• Realizar com base no contrato de concessão as revis ões periódicas e reajustes anuais das tarifas 
dos serviços públicos de abastecimento de água e es gotamento sanitário prestados pela CAESB 

Antes da criação da ADASA, as tarifas eram definidas por entendimentos diretos da CAESB 
com o governo, sem participação da sociedade e dos usuários. Com a criação da ADASA, a assinatura do 
Contrato de Concessão e a definição de regulamentos normativos, esse procedimento foi aperfeiçoado e a 
tarifa passou a ser fixada pela ADASA com base num preço-teto, na regulação por incentivo e no uso de 
instrumentos bem elaborados de reajuste anual, revisão periódica e revisão tarifária extraordinária. 
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No caso do Reajuste Anual, para manter o valor real da tarifa, aplica-se uma fórmula 
paramétrica com o uso de índices de variação de preços. Na revisão tarifária, realizada em intervalos 
regulares de tempo, para rever o equilíbrio econômico financeiro da concessão, o trabalho é mais elaborado 
e requer uma revisão geral dos custos do serviço e a definição de metas de eficiência que irão refletir em 
reajustes anuais futuros. Por fim, a revisão extraordinária se aplica em qualquer data, desde que seja 
comprovado um desequilíbrio econômico e financeiro do Contrato de Concessão. 

Na assinatura do Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA, em 2006, a CAESB reconheceu 
que a tarifa praticada era adequada para cobrir todos os custos e, portanto, o Contrato se encontrava em 
equilíbrio econômico e financeiro.  

O Contrato de Concessão previa a 1ª RTP para 2008 e as demais a cada 4 (quatro) anos, 
sendo que entre as revisões ocorreriam Reajustes Tarifários Anuais – IRT. 

A 1ª RTP exigiu da Agência um grande esforço na definição de todas as metodologias 
necessárias a sua realização, na aprovação da empresa modelo e na validação da Base de Ativos 
Regulatórios (BAR) e, por conseguinte, do reposicionamento tarifário definitivo.  

O processo de revisão, iniciado em 2007, com características inéditas, exigiu do regulador uma 
ampla pesquisa e estudos da experiência nacional e internacional.  

A sociedade foi envolvida em todas as fases do processo, desde a discussão do modelo de 
regulação, da discussão das metodologias a serem adotadas e da aplicação das mesmas. 

Em 2010 a ADASA aprovou os Resultados Parciais da 1ª RTP da CAESB e aguardou a 
concessionária apresentar o Laudo de Avaliação dos ativos, que apresentava a Base de Ativos Regulatória, 
componente essencial para a remuneração dos ativos. 

Em 2012 a CAESB apresentou o referido laudo e assim, em 2013, a ADASA finalizou o 
processo da 1ª RTP. 

Em 1º de março de 2013 entraram em vigor as Resoluções nº 01 e 02/2013, de 28 de janeiro 
de 2013. A primeira estabeleceu os resultados finais da 1ª Revisão Tarifária Periódica da CAESB – 1ª RTP 
e a segunda estabeleceu o reajuste das tarifas, a vigorar no período de 1º de março de 2013 a 28 de 
fevereiro de 2014, que foi composto pelo Reajuste Tarifário Anual de 2013 – IRT 2013 e das compensações 
financeiras referentes às diferenças de reajustes apurados de 2008 a 2012, em relação aos reajustes 
provisórios aplicados nos respectivos anos.  

Percentuais de reajustes da tarifa de água e esgoto  por ano - 2006 - 2013 - DF. 

 
Fonte: SEF/ADASA 

 

A 1ª Revisão Tarifária Periódica da CAESB é um marco da regulação no Brasil. Ao finalizar 
esse trabalho em 2013, a ADASA tornou-se a primeira Agência Reguladora do país a realizar uma Revisão 
Tarifária Periódica pelo modelo price cap (preço teto), valorando e validando os ativos a serviço da 
concessão. 

O maior benefício para a sociedade e os usuários do DF, ainda pouco percebido, é o de contar 
com tarifas de água e esgoto estabelecidas por um organismo independente e dimensionadas com base na 
regulação por incentivos, ou seja, nos custos eficientes da operação do serviço, na remuneração adequada 
dos investimentos prudentes e na modicidade do preço ao usuário. É a realidade tarifária, nem mais nem 
menos, refletindo uma tarifa justa.  
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O benefício, nesse caso, é o da previsibilidade para todos os consumidores residenciais, 
comerciais, industriais e de serviços públicos e para toda a sociedade, ou seja, tarifas obtidas da aplicação 
de metodologias conhecidas. 

Como benefício adicional, está em jogo a sustentabilidade dos serviços. Essa realidade tarifária 
não só é boa para os usuários, mas extremamente necessária para o próprio prestador de serviços.  

Como já mencionado, no primeiro processo de revisão tarifária periódica, a sociedade e os 
usuários participaram em dois momentos: na aprovação das metodologias e nas suas aplicações. Assim, 
além do benefício da previsibilidade e sustentabilidade dos serviços, a sociedade passou a contar com o 
benefício da transparência.  

A ADASA tem convicção de que os ciclos posteriores de Revisão Tarifária, tal como observado 
em setores similares de serviços públicos, permitirão melhoramentos e refinamentos em beneficio da 
sociedade e dos usuários dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
Distrito Federal. 

 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

OBJETIVO GERAL:  

Assegurar a preservação e a conservação do meio amb iente, mediante ações que possibilitem: 
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, des envolver e coordenar sistemas de informações e 
bancos de dados para a gestão ambiental e dos recur sos hídricos; aprimorar os serviços 
conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos ; promover a sustentabilidade das áreas 
protegidas e fomentar a educação ambiental. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/ Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1670 - Gestão do Projeto de Conservação Ambiental  400.000 809.821 7.805 7.805 
9706 - Gestão do Projeto de Conservação Ambiental-Bacia do 
Pipiripau- Planaltina 400.000 809.821 7.805 7.805 
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  200.000 200.000 0 0 
3743 - Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de 
Monitoramento dos Recursos Hídricos  1.897.488  1.897.488 1.077.287 988.753 
0001 - Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de 
Monitoramento dos Recursos Hídricos--Distrito Federal 1.897.488 1.897.488 1.077.087 988.753 
4135 - Fiscalização de Recursos Hídricos  350.000 350.000 960 960 
0001 - Fiscalização de Recursos Hídricos--Distrito Federal 350.000 350.000 960 960 
4235 - Educação Ambiental  563.000 563.000 75.000 75.000 
0001 - Educação Ambiental-ADASA DF- Plano Piloto 563.000 563.000 75.000 75.000 

Total do Programa  3.410.488 3.820.309 1.161.051 1.072.517 
Fonte: SIGGO 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

0006 - Ampliar e reestruturar a rede de monitoramen to de águas superficiais e subterrâneas, visando 
à regularização, fiscalização e regulamentação dos usos dos recursos hídricos. 

 
Indicadores  
 

Denominação do 
indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

 

Periodicidade
de Apuração  

Desejado/Alcançado Apurad
o 2013 

Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

 IAGRH – Indicador 
ADASA de Gestão 
de Recursos 
Hídricos 

% 0,639 

31/12/2012 

Anual 
0,336/ 
0,639 

0,567/ 
0,907 0,737 0,869 0,907 

Relatório de 
Atividades 
SRH/ADASA 

IRRH – Índice de 
Regularização de 
Recursos Hídricos 

% 0,338 
31/12/2012 

Anual 0,109/ 
0,338 

0,197/ 
0,508 

0,269 0,329 0,508 
Relatório de 
Atividades 
SRH/ADASA 
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Denominação do 

indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 

Apurado 
em 

 

Periodicidade
de Apuração  

Desejado/Alcançado 
Apurad
o 2013 

Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

IFRH – Índice de 
Fiscalização de 
Recursos Hídricos 

% 0,301 
31/12/2012 

Anual 
0,227/ 
0,301 

0,370/ 
0,3988 0,468 0,540 0,3988 

Relatório de 
Atividades 
SRH/ADASA 

IAQR – Indicador 
ADASA de 
Qualidade 
Regulatória 

% 9,19 

31/12/2012 

Anual 
9,15/ 
9,19 

9,61/ 
10,33 10,09 10,59 10,33 

Relatórios de 
Atividades 
SRH/ADASA 

IES – Índice de 
Envolvimento Social 

% 8,64 

31/12/2012 

Anual 7,77/ 
8,64 

8,15/ 
9,43 

8,57 8,99 9,43 

Relatórios de 
Atividades 
Núcleo de 
Atendimento 
ao Cliente – 
NAC/ADASA 

IQT – Índice de 
Qualidade Técnica 

% 0,27 
31/12/2012 

Anual 0,69/ 
0,27 

0,73/ 
0,45 

0,76 0,80 0,45 
Relatórios de 
Atividades 
SRH/ADASA 

Fonte: ADASA 

 
As ações vinculadas a esse Objetivo estão voltadas aos processos de Regulação, 

Monitoramento, Outorga e Fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, no âmbito do 
Distrito Federal. 

 Para uma gestão integrada tornam-se imperativas ações focadas na adequação da demanda à 
limitada oferta de água no Distrito Federal para fazer frente à crescente demanda quali-quantitativa por 
esses recursos. 

 Visando o desenvolvimento pleno dessas atividades é necessária e fundamental a existência 
de normativos que possibilitem, não só ao regulador como também ao usuário, conhecer os procedimentos 
que norteiam as decisões para disciplinar a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação 
dos instrumentos da Política Distrital de Recursos Hídricos.  

 
Regularização dos Usos dos Recursos Hídricos do Dis trito Federal 

 
�Resoluções 

Fiscalização : A ADASA publicou em 2006, a Resolução nº 163 estabelecendo procedimentos 
e sanções para as ações de fiscalização dos usos de recursos hídricos no Distrito Federal, atendendo a Lei 
nº 2.725/2001 que versa sobre a Política Distrital de Recursos Hídricos.  

Em 2013, esse instrumento normativo foi revisado, tendo seu texto atualizado para 
proporcionar à sociedade e aos agentes de fiscalização desta Agência melhor clareza sobre os atos de 
infração e as medidas corretivas. A ADASA tem priorizado a fiscalização preventiva e educativa como forma 
de sensibilização da sociedade quanto à questão do uso racional da água. 

Caminhão-pipa : Atividade culturalmente realizada no Distrito Federal ainda não possuía 
critérios normativos. Em 2013, a ADASA propôs à sociedade, em parceria com as associações que 
representam o segmento dos proprietários de caminhão-pipa normatização que pudesse regularizar a 
atividade e inibir captações clandestinas.  

A norma passou por audiência pública nº 002/2013, ocorrida no dia 18 de dezembro, e contou 
com a parceria do órgão ambiental - Instituto Brasília Ambiental – IBRAM - na definição dos pontos de 
captação dos caminhões uma vez que o acesso do veículo ocorre em Área de Proteção Permanente – APP.  

A publicação dessa resolução está prevista para ocorrer no mês de fevereiro de 2014 após a 
análise das contribuições recebidas até 31 de dezembro de 2013.  

O Quadro  a seguir mostra os pontos que atualmente estão passíveis de concessão de outorga 
para captação por meio de caminhão-pipa, além do mapa com a espacialização dos pontos.  
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Pontos de concessão de outorga para captação por ca minhões-pipa, autorizados pela ADASA, DF - 
2013. 

Ponto  Local  UTM N UTM E Bacia  
2 Próximo ao Ribeirão Taguatinga (lagoas) 8.244.276 166.612 Descoberto 

3 Córrego Vicente Pires (DF 085/DF 079) às margens da EPTG 8.249.236 178.145 
Lago 

Paranoá 
4 Córrego Ponte de Terra (DF-475) Ponte 8.229.466 170.720 Corumbá 

5 Ribeirão Riacho Fundo (BR 060, próximo à Granja Modelo - Rod. EPNB) 8.241.768 174.470 
Lago 

Paranoá 

6 Ribeirão Riacho Fundo (Fundos da Vila Telebrasília) 8.245.514 186.678 
Lago 

Paranoá 

8 Córrego do Valo, Estrutural. 8.252.376 178.219 
Lago 

Paranoá 

10 Afluente do Ribeirão do Torto (descida do Colorado) 8.261.742 190.187 
Lago 

Paranoá 

11 Ribeirão Santana (DF – 001) 8.231.563 190.305 
S. 

Bartolomeu 

12 Rib. da Papuda (divide os bairros João Cândido/ St. Central - Rua das Gameleiras) 8.240.314 204.011 
S. 

Bartolomeu 

13 Ribeirão Sesmaria (São Sebastião) Br. 251 8.235.674 198.403 
S. 

Bartolomeu 

14 Córrego Taquari (DF-005) Ponte 8.256.643 198.33 
Lago 

Paranoá 

15 
Córrego Paranoazinho (DF-425, entre os Cond. Viv. Serrana e Mezanho dos 
Nobres) 8.266.284 196.965 

S. 
Bartolomeu 

16 Rio Mestre D’Armas (próximo à Lagoa Bonita) 8.276.603 212.040 
S. 

Bartolomeu 

17 Rib. Mestre D’Armas (Setor Habitacional Arapoanga) 8.270.177 216.573 
S. 

Bartolomeu 

18 Córrego Atoleiro (Planaltina) 8.270.667 185.921 
S. 

Bartolomeu 

19 Afluente do Córrego Capão Grande, DF-230 8.267.457 223.014 
S. 

Bartolomeu 
21 Córrego Vargem Bonita, em frente à quadra 109, conjunto 6, Recanto das Emas 8.239.218 168.432 Corumbá 

22 Frente à entrada principal do Vale do Amanhecer, no Rio Pipiripau 8.265.747 216.539 
S. 

Bartolomeu 
23 Córrego do Cortado, DF-085 (próximo ao estádio) 8.246.783 171.670 Descoberto 
25 Ribeirão da Contagem, DF-205 8.274.021 190.437 Maranhão 

26 Córrego Acampamento (VIVEIRO - Novacap) 8.251.658 186.214 
Lago 

Paranoá 
Fonte: SRH – ADASA 

Mapa com a espacialização dos pontos de captações 

 
         Fonte: SRH – ADASA 
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Enquadramento dos corpos hídricos: A regularização dos usos dos recursos hídricos passa 
pela articulação com os outros atores do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, como o Conselho 
de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH e os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH’s: Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Preto, Comitê da 
Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Maranhão. Nesse sentido, o enquadramento dos corpos hídricos é 
importante instrumento de gestão e passa por estudos técnicos para sua implantação.  

A ADASA vem contribuindo junto ao CRH para que esse instrumento possa ser implementado 
no Distrito Federal. Ao longo de 2013 foram realizados 10 encontros com representantes do CRH e CBH 
para discussão do tema, dentre eles a audiência pública realizada em 22 de novembro de 2013 para 
discussão da proposta de enquadramento, conforme figura nº 20 a seguir. Atualmente, a ADASA está 
empenhada no apoio à elaboração da minuta sobre o Enquadramento dos Corpos Hídricos que será 
publicada pelo Conselho de Recursos Hídricos. 

 
�Outorga 

 A outorga do direito de uso dos recursos hídricos é aplicada em captações subterrâneas, 
captações superficiais, lançamento de efluentes, lançamentos de águas pluviais, implantação de barragens, 
implantação e captação por meio de canais e também para captações por caminhões-pipa. Para o uso de 
água superficial e subterrânea, é emitida pelo prazo de até 25 (vinte e cinco) anos à concessionária de 
serviço público de saneamento básico e pelo prazo de até 10 (dez) anos a todos os demais usuários, 
renováveis a critério da ADASA.  

Outorga do direito de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos de gestão de recursos 
hídricos, instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos por meio da Lei 9.433/1997. É utilizado com 
o objetivo de gerenciar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, bem como o efetivo exercício 
dos direitos de acesso a ela. A outorga é o instrumento adotado para indicar o nível de regularização dos 
usos dos recursos hídricos no DF. No ano de 2013, a quantidade de atos de outorga emitidos mensalmente 
é demonstrada conforme Gráfico  a seguir. 

Número de outorgas emitidas por mês em 2013 - DF. 

 

Fonte: SRH – ADASA 

A outorga não implica a alienação das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de 
usá-la. Está condicionada às prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá preservar 
o uso múltiplo dos recursos hídricos. 

A ADASA, desde maio de 2005, já emitiu 13.854 outorgas do direito de uso de recursos 
hídricos. Nota-se claramente um expressivo incremento na emissão de atos de outorga a partir do ano de 
2009. 
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Número de outorgas emitidas por ano, 2005 - 2013 - DF. 

 

    Fonte: SRH – ADASA 

Modalidades de outorga 

A outorga do direito de uso dos recursos hídricos é aplicada em captações subterrâneas, 
captações superficiais, lançamento de efluentes, lançamentos de águas pluviais, implantação de barragens, 
implantação e captação por meio de canais e também para captações por caminhões-pipa. Para o uso de 
água superficial e subterrânea, é emitida pelo prazo de até 25 (vinte e cinco) anos à concessionária de 
serviço público de saneamento básico e pelo prazo de até 10 (dez) anos a todos os demais usuários, 
renováveis a critério da ADASA. As derivações, captações, explotações, lançamentos e acumulações 
considerados insignificantes serão objeto de prévio Registro, para fins de cadastro, que poderá ser revisto a 
qualquer tempo, podendo, a critério da ADASA, ser submetido ao processo de outorga.  

 
Captação superficial 

Depende, prévia e obrigatoriamente, de outorga do direito de uso a derivação ou captação de 
água para consumo final, inclusive abastecimento público, abastecimento animal, irrigação, indústria, 
mineração, insumo de processo produtivo, entre outros. Também depende de outorga a construção de 
barramentos, açudes e diques, o desvio de corpo de água, a implantação de estruturas de recreação às 
margens ou nos leitos, a transposição de nível e de bacias, o desassoreamento e limpeza de corpos de 
água, ou seja, qualquer interferência que promova alteração quantitativa e/ou qualitativa do regime hídrico 
de um corpo de água do DF ou delegado pela União ou estados.  
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Mapa Hidrográfico do DF, 2013. 

 
Fonte: SRH – ADASA 
 

A concessão de outorga estará condicionada à verificação da disponibilidade hídrica efetiva de 
cada sistema/subsistema. Pode-se, ainda, exigir do usuário análises locais mais aprofundadas, conforme o 
caso (mediante avaliação técnica) e nível de explotação requerido. 

O grande desafio da ADASA é o cadastramento e acompanhamento de cada outorga emitida, 
abatendo-se a vazão outorgada da reserva total explotável do sistema/subsistema correspondente, 
encontrando-se, por fim, a disponibilidade hídrica efetiva ainda disponível.  

Em caso de serem esgotadas as reservas de algum dos sistemas/subsistemas, poderão ser 
revistas as outorgas já concedidas, privilegiando-se sempre as outorgas destinadas aos usos prioritários. 

 
Monitoramento dos Recursos Hídricos do DF 

� Qualidade Da Água 

O monitoramento da qualidade das águas superficiais do Distrito Federal é feito desde 2009 e 
ocorre, com a periodicidade trimestral, em 57 estações localizadas em todas as Unidades Hidrográficas 
(UH’s). Além disso, também são monitorados todos os pontos localizados a montante e a jusante das 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) da Caesb. Em cada campanha de monitoramento são analisados 
18 (dezoito) parâmetros qualitativos incluindo coliformes, fósforo, nitrogênio, DBO, dentre outros. 

A partir de março de 2013 as águas subterrâneas também passaram a ser monitoradas, com 
periodicidade semestral, nos 84 (oitenta e quatro) poços que compõem a rede de monitoramento do DF. Em 
cada campanha foram analisados 11 (onze) parâmetros qualitativos incluindo cloretos, ferro, manganês, 
coliformes, dentre outros. 
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Poços de coleta de água da rede subterrânea, DF – 2 013. 

       
Fonte SRH/ADASA 

Em todos os meses os resultados das análises foram compilados em planilhas Excel e para as 
amostras da rede de monitoramento superficial foi calculado o IQA (Índice de Qualidade da Água). 

Evolução do IQA nas estações da Bacia do Rio Preto,  DF – 2013. 

 
 
 Fonte SRH/ADASA 
 

Com os valores de IQA obtidos ao longo do ano, foram produzidos dois mapas: um com a 
qualidade de água superficial, por UH, no período de seca, e outro no período de chuva, mapas abaixo.  

Qualidade de água do Distrito Federal no período de  seca (abril a setembro), ano 2013. 

 
Fonte SRH/ADASA 
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Qualidade de água do Distrito Federal no período de  chuva (outubro a março), ano 2013. 

 
Fonte SRH/ADASA 

 

Também foi feita uma avaliação da percentagem de UH’s classificadas em cada faixa de IQA 

dos anos de 2009 a 2013, mostrando uma melhoria na qualidade das águas do DF, figura abaixo. 

Figura 5: faixas de Índice de Qualidade de Água (IQ A) encontrados no Distrito Federal de 2009 a 2013 

 

                                  Fonte SRH/ADASA 
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Em setembro de 2013, foi assinado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e ADASA um 
Acordo de Cooperação Técnica para o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA). 
Irão compor a rede nacional de qualidade de água 6 (seis) estações de monitoramento superficial da 
ADASA, além de 3 (três) estações da CAESB (Figura 24). Os pontos escolhidos pela ANA são classificados 
em: estratégico, referência e impacto. 

Localização das estações de monitoramento que irão compor o PNQA – DF, 2013. 

 
Fonte; SRH/ADASA 

No âmbito do Enquadramento de Recursos Hídricos do Distrito Federal, a proposta contida no 
Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal (PGIRH) foi apresentada pela ADASA 
aos três Comitês de Bacia Hidrográfica. Cada Comitê pôde fazer considerações a respeito da proposta 
apresentada para os rios localizados em sua área de atuação. 

 

� Rede de Monitoramento das Águas Superficiais 
 

O monitoramento das águas superficiais do Distrito Federal vem sendo realizado desde o ano 
de 2009, quando foi implantada a rede composta por 49 estações. A Tabela abaixo demonstra o arranjo e 
caracterização das estações de monitoramento da ADASA: 

Estações de monitoramento das águas superficiais do  DF 
Tipo de Estação  Quantidade  

Vazão, Pluviosidade e Qualidade  42 

Pluviosidade  2 

Qualidade  15 

Fonte; SRH/ADASA 

As estações de monitoramento estão distribuídas em todo o território do Distrito Federal 
abrangendo as 7 sub-bacias que compõem 3 grandes bacias nacionais (Tocantins-Araguaia, Paraná e São 
Francisco).  

Dados de nível da água dos rios são obtidos por meio de um “observador” que realiza duas 
leituras diárias (7h e 17h) e/ou por meio de sensor de pressão com dados registrados de hora em hora em 
datalogger. Os valores de vazão são obtidos a partir da construção de uma curva-chave que conta com 
medições mensais de vazão versus nível. A pluviosidade é medida uma vez ao dia (7h) por um “observador” 
e/ou de hora em hora por um pluviógrafo com dados armazenados também em datalogger. Os dados de 
nível, vazão e pluviosidade são disponibilizados mensalmente para a ADASA e são armazenados em 
planilha Excel. 

Em 2013, foram produzidos gráficos históricos de vazão e pluviosidade para todas as estações 
da ADASA. Os Gráficos abaixo foram elaborados levando-se em consideração a precipitação acumulada 
mensal e a vazão média mensal. Comparando-se a Média das Mínimas Mensais (MMM) sugerida pelo 
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PGIRH com as Mínimas Mensais Observadas pelas estações, e com a Vazão Remanescente. Também 
foram construídos gráficos para avaliação da situação de cada Unidade Hidrográfica em relação à 
disponibilidade hídrica. 

 
 “Vazão média mensal” x “pluviosidade acumulada men sal”, Estação Contagem VC201, DF, 2013. 
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Fonte; SRH/ADASA 

“Vazão mínima observada” e “vazão remanescente” UH Contagem, DF, 2013. 
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Fonte; SRH/ADASA 

Com estes gráficos foi possível a elaboração do mapa de disponibilidade hídrica do DF, abaixo. 
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Disponibilidade hídrica do DF, 2013. 

 
Fonte; SRH/ADASA 

� Rede de Monitoramento das Águas Subterrâneas 
 

A implantação da rede de monitoramento das águas subterrâneas foi concluída em novembro 
de 2012, com a entrega de 42 (quarenta e dois) pares de poços. O monitoramento quantitativo (nível 
estático) e qualitativo foi iniciado em março de 2013 por uma empresa especializada contratada, sob a 
supervisão de técnicos da Coordenação de Informações Hidrológicas da ADASA.  

Par de poços da rede de monitoramento das águas sub terrâneas do DF 

 

Fonte; SRH/ADASA 

Os primeiros dados do monitoramento das águas subterrâneas foram compilados e com base 
neles foram gerados gráficos e mapas. Os dados apontam a necessidade de uma operação de limpeza nos 
poços, que deverá ser feita no próximo ano. Também é possível notar alterações de alguns parâmetros que 
indicam poluição na área do poço, como o caso dos altos índices de cloreto e condutividade encontrados 
nos poços raso e profundo localizados na Cidade Estrutural. Alguns mapas produzidos, com dados da rede 
subterrânea, podem ser visualizados abaixo. 
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Faixas de valores de cloreto encontradas para os po ços profundos e rasos da rede de 
monitoramento da ADASA, 2013. 

 
Fonte; SRH/ADASA 

Faixas de valores de cloreto encontradas para os po ços profundos e rasos da rede de 
monitoramento da ADASA, 2013.  

  
Fonte; SRH/ADASA 

 
 
� Centro de Operações das Águas (COA) 

A Adasa está em fase de implantação de um Centro de Operações das Águas (COA). O COA 
consistirá em um núcleo de geração de informações para o público interno da ADASA e para toda 
sociedade. No COA, as informações geradas a partir do monitoramento, outorga, fiscalização e regulação 
de recursos hídricos serão compiladas, trabalhadas e visualizadas de maneira rápida e prática. Sistemas 
computacionais, associados a uma infra-estrutura de visualização e técnicos operadores irão compor um 
ambiente interativo e dinâmico de disseminação de informações, que estarão disponíveis também via WEB. 
Também serão recebidos dados em tempo real da situação de rios e reservatórios estratégicos na gestão 
de recursos hídricos, por meio da instalação, recepção e armazenamento de dados de estações 
hidrometeorológicas telemétricas, com a finalidade de prevenção de eventos críticos e alerta à sociedade. 

Utilizando as ferramentas que já estão disponíveis, a Superintendência de Recursos Hídricos 
produziu em dezembro de 2013 o primeiro relatório da Situação dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 
Os mapas e gráficos apresentados acima foram extraídos de tal relatório, que apresenta de maneira 
completa todas as informações referentes ao monitoramento das águas superficiais e subterrâneas. 

Além disso, também foi produzido em 2013, o primeiro folder informativo do monitoramento das 
águas do Distrito Federal, contendo informações sobre qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 
disponibilidade hídrica superficial e metodologia de medições. 
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� Geoprocessamento 

As atividades relacionadas ao geoprocessamento fazem parte da rotina da ADASA e são 
produtos de demandas internas e externas. Os cálculos de áreas de contribuição, a elaboração de mapas, a 
plotagem de pontos, a elaboração de shapes, etc, são imprescindíveis para as atividades corriqueiras da 
SRH e para a divulgação das informações produzidas. Com esta ferramenta é possível organizar os dados 
espacialmente e produzir mapas de fácil entendimento por qualquer pessoa. O software para Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) utilizado pela ADASA é o ArcGis.  

Enquadramento de corpos hídricos do DF contendo as contribuições dos Comitês de Bacias, DF – 
2013. 

 
 Fonte; SRH/ADASA 

Mapas importantes foram gerados no ano de 2013, dentre eles pode-se citar o mapa resumo 
das propostas de enquadramento contendo as sugestões feitas pelos três Comitês de Bacias Hidrográficas, 
mapa acima. O mapa gerado servirá de base de comparação com o mapa apresentado pelo PGIRH e será 
motivo de Audiência Pública para determinação do enquadramento dos corpos hídricos do DF. 

 
� Cotas do Lago Paranoá 

As cotas do Lago Paranoá estabelecidas para o ano de 2013 (Resolução ADASA nº 14/2012) 
foram devidamente acompanhadas pelos técnicos da área de monitoramento hidrológico da Agência. 
Semanalmente os valores de nível enviados pela Companhia Energética de Brasília - CEB foram 
organizados e inseridos no Gráfico abaixo que mostra o acompanhamento das cotas do lago. Não foi 
identificado, em 2013, nenhum evento de descumprimento da Resolução. As cotas mantiveram-se 
constantemente entre os valores mínimos e máximos propostos. 
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Acompanhamento das cotas do lago Paranoá, por nívei s mensais, DF- 2013. 

 
Fonte; SRH/ADASA 

 

O Grupo de Acompanhamento dos Níveis Altimétricos das Águas do Lago Paranoá reuniu-se 
em novembro para definição das cotas do lago para o ano de 2014. A Resolução ADASA nº 16/2013 foi 
publicada e passa a valer a partir de 01/01/2014. Algumas modificações foram feitas em relação às cotas 
adotadas em 2013. No próximo ano as cotas atingirão o valor de 1000,00m mais tardiamente no mês de 
dezembro e, em dois finais de semana (12 de outubro e 02 de novembro) as cotas serão elevadas em 
função de campeonatos organizados pela Federação Náutica de Brasília. 

 
� Sistema de Recursos Hídricos da ADASA 

O Sistema de Recursos Hídricos (SISRH) foi entregue em setembro de 2012, homologado e 
colocado em produção em abril de 2013. O sistema auxiliou na padronização de processos de trabalho, 
assim como no armazenamento único de dados sobre os usuários de recursos hídricos, outorga, 
fiscalização e monitoramento.   

 
Fiscalização de Recursos Hídricos 

A ação de fiscalização de recursos hídricos retira seu fundamento legal da Lei nº 2.725, de 13 
de junho de 2001, que instituiu a Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, e da Lei Distrital nº 
4.285, de 26 de dezembro de 2008, que reestrutura a ADASA e dispõe sobre recursos hídricos e serviços 
públicos no Distrito Federal e dá outras providências. 

As ações de fiscalização são orientadas pelos procedimentos previstos na Resolução ADASA 
nº 163, de 19 de maio de 2006, e primará por orientar os usuários, objetivando prevenir condutas ilícitas e 
indesejáveis, devendo primar pela observância da legislação que disciplina o uso de recursos hídricos, as 
outorgas do direito de uso de recursos hídricos, os acordos firmados, os padrões de segurança das 
atividades e o tratamento isonômico entre os usuários.  

As utilizações de recursos hídricos a serem fiscalizadas são aquelas definidas na lei que institui 
a Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, expostas a seguir: 

a) derivação ou captação de parcela d’água existente em um corpo d’água, para consumo 
final, inclusive abastecimento público, dessedentação animal, irrigação, indústria, comércio, mineração, 
navegação, obtenção de insumo de processo produtivo e outros usos;  

b) perfuração de poços rasos e profundos para captação de águas subterrâneas;  
c) construção de barragens, açudes e reservatórios;  
d) desvio de corpos d’água;  
e) implantação de estruturas de recreação às margens ou nos leitos;  
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f) lançamento de efluentes em corpos d’água, tais como esgotamento sanitário, águas 
pluviais, águas servidas, residuárias e chorumes, provenientes de atividades domésticas, rurais, comerciais, 
industriais, e para outros lançamentos;  

g) integração e transposição de nível e de bacia hidrográfica;  
h) construção de estruturas rodoviárias, ferroviárias e outras travessias sobre corpos 

d’água;  
j) desassoreamento e limpeza de corpos d’água;  
l) outros usos que promoverem alteração quantitativa ou qualitativa do regime hídrico de um 

corpo d’água. 
 

� Demandas recebidas/atendidas 

Foram recebidas através do Serviço de Atendimento ao Usuário e Mediação de Conflitos – 
SAM, 127 (cento e vinte e sete) denúncias pertinentes à fiscalização de recursos hídricos. Analisando o 
Gráfico  a seguir é possível visualizar o quantitativo de demandas recebidas por meio SAM no ano corrente 
e nos dois anos anteriores. 

 

Comparação de atendimento de denuncias oriundas do SAM, ADASA - 2011, 2012 e 2013. 

 
Fonte SRH/ADASA 

Importante ressaltar que em 2013 foi adotado o sistema de resposta prévia às demandas 
recebidas pelo SAM, assim essas demandas são respondidas com base nas informações do Sistema de 
Informações de Recursos Hídricos – SISRH, classificadas e atendidas de acordo com a programação das 
atividades da coordenação responsável. Desse modo, todas as denúncias recebidas pelo SAM foram 
respondidas. 

 
� Fiscalizações por demandas internas e externas 

Em 2013, foram emitidos 860 (oitocentos e sessenta) atos de fiscalização resultantes de 
atividades de atendimento a denúncias, solicitações de órgãos internos e externos divididos em: 117 
Relatórios de Vistoria, 723 Termos de Notificação, 12 Termos de Vistoria, 07 Autos de Infração de 
Advertência, 01 Auto de Infração de Multa e 06 Termos de Responsabilidade por Lacração de Poços, 
representados no Gráfico a seguir. 

Analisando o histórico dos atos de fiscalização produzidos nos últimos 03 anos verifica-se que 
houve uma redução no quantitativo de fiscalizações, isso se deve em grande parte pelo término da vigência 
do TAC – Vicente Pires e da mudança do foco das atividades fiscalizatórias de uma atuação tradicional e 
direta no atendimento as denúncias para uma atuação focada na gestão de recursos hídricos. 
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Atos de fiscalização de recursos hídricos – 2013. 

 
                Fonte: SRH/ADASA 

Importante ressaltar que a maior preocupação da Agência é atuar na gestão de recursos 
hídricos, estudando todo o sistema para posteriormente direcionar seus recursos para aquelas atividades 
que impactam diretamente na gestão. Assim, no ano de 2013, a ADASA preocupou-se em vistoriar in loco 
as condições quali-quantitativa dos recursos hídricos com foco nos exutórios das unidades hidrográficas e 
também vistoriar as principais interferências cadastradas no sistema de recursos hídricos. 

Durante o ano de 2013, a ADASA vistoriou os exutórios das 40 unidades hidrográficas do DF e 
também os pontos de captação por meio de caminhões pipa. Esse trabalho possibilitou a realização de um 
diagnóstico da situação dos pontos e suas estruturas de captação. 

Histórico das fiscalizações de recursos hídricos, D F - 2006/2013. 

 
  Fonte: SRH/ADASA 

 

� Canais de captação de água superficial 

Os canais para captação de água superficial são amplamente utilizados nas zonas rurais do 
Distrito federal principalmente para irrigação de áreas destinadas para o plantio de subsistência e comercial. 
Durante o ano de 2013, foram realizadas várias ações no sentido de instruir os usuários desses canais de 
água e regularizar os mesmos, podendo evidenciar os trabalhos realizados com afinco em 05 (cinco) canais 
localizados nas regiões de Brazlândia, Ponte Alta do Gama e Planaltina. O principal ganho nesse tipo de 
trabalho é permitir que os usuários discutam seus problemas e cheguem a uma solução, possibilitando a 
autocomposição de conflitos, onde todos ganham no final do processo. 
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Atendimento aos Usuários de Recursos Hídricos 

No período de janeiro a dezembro de 2013, foram feitos 2649 (dois mil seiscentos e quarenta e 
nove) atendimentos. Na Tabela  e Gráfico abaixo são apresentados os dados referentes ao serviço de 
atendimento aos usuários da SRH: 

Número de atendimentos realizados por mês, SAM/ADAS A, DF - 2013. 

Atendimentos:  
Tipo de Uso - 

Superficial 
Tipo de Uso - 
Subterrâneo 

Até 5 
Min 

Até 10 
Min 

Superior 
a 10 Min Presencial Telefônico  

Outorgas 
Entregues Totais  

Mês                   
Janeiro 44 102 126 18 02 103 43 35 146 
Fevereiro 36 116 142 10 00 111 41 21 152 
Março 34 123 144 13 00 138 19 28 157 
Abril 79 254 229 62 42 276 57 25 333 
Maio 60 161 145 23 53 166 55 58 221 
Junho 84 163 159 27 61 187 60 32 247 
Julho 131 166 160 21 116 234 63 43 297 
Agosto 141 201 253 28 61 252 90 62 342 
Setembro 88 224 205 09 98 232 80 53 312 
Outubro 66 104 101 13 56 125 45 56 170 
Novembro 35 77 73 11 28 92 20 24 112 
Dezembro 62 98 123 23 14 115 45 26 160 

Totais  860 1789 1860 258 531 2031 618 463 2649 
Fonte: SRH/ADASA 

Histórico dos atendimentos SAM/ADASA, DF 2013. 
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Fonte: SRH/ADASA 

Estes atendimentos relativos a recursos hídricos englobam informações sobre andamento de 
processos, anexação de documentos ao processo, entregas de outorgas, entradas de outorga, informações 
sobre outorga e informações sobre fiscalização. Dos 2649 atendimentos realizados relativos à área de 
recursos hídricos 77% foram presenciais, diferentemente do atendimento relativo a outros serviços da 
Agência. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0007 - Promover a educação ambiental hídrica da pop ulação urbana e rural do DF, integrada aos 
sistemas alternativos de saneamento, com vistas à m elhoria da quantidade e qualidade dos recursos 
hídricos e do desenvolvimento humano sustentável.  
 
Indicadores 
  

Denominação do Indicador Unidade 
de Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado 
em 

 

Periodicidade  
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Indicador de efetividade da 
capacitação para mobilização 
social- iecms 

Unidade - - Anual - 33,33 66,66 100 
ADASA 

Indicador de eficácia da 
capacitação em metodologia 
alternativa de saneamento 
IECMAS 

% - - Anual - 33,33 33,33 33,33 

ADASA 

Indicador da eficiência da 
capacitação- iec % 

- - Anual 
- 20 40 60 

ADASA 

Indicador da eficácia de 
educação ambiental  (IEEA)  % 7 31/12/2012 Anual 18,9 22,8 26,6 31,7 ADASA 

Fonte: SRH/ADASA 
 

 Vinculam-se a esse objetivo as ações voltadas a Gestão do Projeto de Conservação Ambiental 
e as de Educação Ambiental. 

 As ações de Gestão do Projeto de Conservação relacionam-se ao desenvolvimento de Projetos 
específicos, todos voltados, com destaque, a manutenção quali-quantitaiva dos recursos hídricos 
superficiais, no âmbito do Distrito Federal. São destaques as bacias hidrográficas do rio São Bartolomeu, 
sub-bacia do ribeirão Pipiripau e a bacia do rio Descoberto, região do lago formado pela barragem do 
Descoberto, que é o maior manancial de abastecimento para a população do Distrito Federal. 

 
Projeto Descoberto Coberto 

O Projeto Descoberto Coberto é uma iniciativa distrital baseada em um arranjo institucional que 
tem como objetivo promover a recuperação, a proteção e a consolidação de uma faixa de proteção de 125 
metros do Lago Descoberto, bem como a reabilitação ambiental das propriedades rurais na orla do lago, a 
formação de agentes multiplicadores e o apoio à gestão dos recursos hídricos e florestais da bacia 
hidrográfica do rio Descoberto. 

O grupo se baseia em parceria entre Governo Federal: Ministério do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (MMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); e o 
Governo do Distrito Federal: Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEAGRI), Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF), Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do DF (ADASA), Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF 
Brasília Ambiental (IBRAM), Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (CAESB). 

Desde 2009, quando as ações foram iniciadas, até os dias atuais, foram plantadas cerca de 
160.000 mudas de espécies nativas do Cerrado nas propriedades localizadas na orla do Lago Descoberto. 

O plantio de mudas ocorre simultaneamente a ações de educação ambiental desenvolvidas 
nas escolas da região e junto aos produtores da bacia, com o intuito de conscientizar a comunidade local 
sobre a importância de reverter o desmatamento, controlar os processos erosivos e a sedimentação do 
Lago, considerado o principal manancial de abastecimento de água do Distrito Federal. 

Dando continuidade às ações do Projeto a partir de 2014 o grupo será reestruturado de forma a 
implantar a metodologia de Pagamento por Serviços Ambientais na bacia do rio Descoberto. Para tal novos 
parceiros foram convidados de forma a se ter um grupo mais robusto em condições de assumir novas 
responsabilidades. 
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Disponibilidade hídrica do DF, 2013. 

 
Fonte: Google 

 
Imagens dos plantios 

 
Fonte: SRH/ADASA 

 
 

Áreas de plantios realizados 

 
Fonte: Google 
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Imagens dos plantios 

                 
 

                                          
Fonte: SRH/ADASA 

 

Projeto Produtor de Água no Pipiripau 
 

O Programa Produtor de Água, concebido pela Agência Nacional de Águas, e incorporado pela 
ADASA, tem como objetivo a revitalização ambiental de bacias hidrográficas. 

De acordo com sua metodologia, o resultado das ações implantadas em uma bacia hidrográfica 
pode ser verificado em seus cursos d’água através da melhoria na qualidade e quantidade de água.  

As ações implementadas no âmbito do Programa incluem o reflorestamento de Áreas de 
Proteção Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), adequação de estradas rurais e a conservação de solo e 
água em áreas produtivas por meio de práticas mecânicas em áreas de lavouras e pastagens. Essas ações 
visam, sobretudo, favorecer a infiltração de água e a consequente alimentação do lençol freático, evitando 
também que a água de chuva se transforme em escoamento superficial, maior causador de erosão e 
assoreamento de corpos d’água em ambientes rurais.  

Uma das características que difere o “Produtor de Água” de outros programas de revitalização 
de bacias é que os Serviços Ambientais gerados por seus participantes são objeto de remuneração tendo 
como fundamento o princípio do Provedor-Recebedor. Este procedimento é comumente conhecido na 
literatura por PSA – Pagamento por Serviços Ambientais – política de gestão ambiental que tem como 
corolário a complementação de regras de comando e controle com incentivos, financeiros ou não.  

A mera normatização visando minimizar o conflito existente entre a demanda e a oferta dos 
recursos hídricos da bacia, ainda que necessária, agrega pouco valor ao conjunto da questão e não resolve 
o problema em si. 

Em 2011, foi instituída a Unidade de Gestão do Projeto – UGP Programa Produtor de Água no 
Pipiripau na qual a ADASA tem o papel de entidade coordenadora das diferentes ações.  

A UGP canalizou todas as energias no sentido de coordenar esforços que viabilizassem o mais 
rapidamente possível a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre as entidades parceiras. Abaixo, 
seguem os parceiros do Projeto Produtor de água no Pipiripau. 

Parceiros do Projeto Produtor de Água: Água Brasil, WWF, ADASA, CAESB, UnB, The Nature 
Conservancy, SESI, IBRAM, Banco do Brasil, Embrapa, TERRACAP, EMATER – DF, SEMARH, Secretaria 
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de Agricultura, Governo do Distrito Federal, Superintendência de Desenvolvimento do Centro – Oeste, 
Ministério da Integração Nacional, ANA, Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal. 

Por meio do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 015/ANA/2011, assinado pelos 
representantes dos treze parceiros em 21/12/2011, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União – 
DOU de 13/01/2012; foram formalizadas as diferentes funções, competências e obrigações dos partícipes 
junto ao objeto do ACT: “integração de esforços entre as partes para o desenvolvimento de instrumentos e 
metodologia visando à implementação do Projeto Produtor de Água no Pipiripau’, incluindo um modelo de 
incentivo financeiro aos proprietários rurais que aderirem ao Projeto, a fim de proteger os mananciais e 
promover a adequação ambiental das propriedades rurais”.   

A bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau localiza-se no Distrito Federal e no Estado de Goiás, 
compreendendo uma área de drenagem de aproximadamente 235 km². A maior parte da área da bacia está 
inserida no Distrito Federal (90,3%), sendo que a região de nascentes da bacia está localizada em Goiás. É 
uma bacia reconhecidamente tida por estratégica pelas entidades gestoras de recursos hídricos (ANA e 
ADASA), onde a pressão urbana dos condomínios sobre as áreas tradicionalmente rurais da bacia acirra os 
problemas relacionados tanto à quantidade, quanto à qualidade da água da bacia. Constituída por um curso 
de água principal, de domínio da União (o próprio ribeirão Pipiripau) e por cursos de água de domínio do 
Distrito Federal (seus afluentes), a bacia é de fundamental importância para a população do Distrito Federal, 
pois nela existem diversas captações de água, predominando as captações para irrigação de pequenas e 
médias propriedades rurais que detêm, somadas, a autorização de captação (outorga de direito de uso) de 
aproximadamente 680 litros por segundo, e a captação da CAESB, que possui outorga de captação de 400 
litros por segundo. A Captação da CAESB está relacionada ao atendimento da rede de abastecimento de 
água das Regiões Administrativas de Planaltina e Sobradinho. 

Mapa 1 – Localização da bacia do Ribeirão Pipiripau  em relação aos limites do DF 
 

 
Fonte: SRH/ADASA 

 

O diagnóstico sócio ambiental desenvolvido identificou que existem 424 propriedades na bacia 
hidrográfica do ribeirão Pipiripau, cabeceiras do rio São Bartolomeu, e que o tamanho médio da propriedade 
é de 48 ha. Dessas, 84% apresentam algum tipo de déficit relativo à APP ou RL. Identificou-se a 
necessidade de recuperar 305 ha de APP’s e 1.327 ha de RL, totalizando 1.663 ha de áreas a serem 
recuperadas, com uma necessidade de 1.400.000 mudas.  

Existem também 2.885 ha de florestas remanescente as quais são passíveis de recebimento 
de incentivos, por estarem prestando serviços ambientais. Em relação à conservação de solo identificou-se 
8.500 hectares que já foram alvo de alguma prática conservacionista e necessitam nesse momento de 
algum tipo de recuperação e outros 6.500 ha que necessitam da execução de práticas de conservação de 
solo e água. Além disso, tem-se 876 km de estradas a serem readequadas. 

A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau apresenta-se como uma grande oportunidade para a 
implementação de um projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA com grandes possibilidades 
de sucesso. Suas características são ideais para a revitalização ambiental: o tamanho é adequado, possui 
características rurais, consistente monitoramento hidrológico (série histórica de mais de 40 anos), alto grau 
de degradação ambiental, captação de água para abastecimento público e conflito pelo uso da água.  

O arranjo institucional proposto para o desenvolvimento do Programa Produtor de Água na 
bacia do Ribeirão Pipiripau – Projeto Pipiripau assinala uma função importante da ADASA dentro da 
Unidade de Gestão do Projeto (UGP), pois além de formalizar contratos com os produtores, a Agência 
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sinalizaria o devido pagamento por serviços ambientais (PSA) por meio de nota técnica atestando a 
execução das ações previstas no contrato com os produtores. Os ganhos socioambientais atrelados à 
natural visibilidade que a Agência terá perante os usuários de recursos hídricos, diretamente beneficiados, e 
a sociedade como um todo, representam uma oportunidade e um compromisso que a ADASA assumirá no 
contexto do Projeto Pipiripau.  

O Acordo de Cooperação Técnica nº 015/ANA/2011 prevê em sua CLÁUSULA QUARTA – 
DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES, inciso II, alínea “d” que compete à ADASA: “celebrar 
convênio/contrato com a CAESB para recebimento de recursos disponibilizados por aquela Companhia para 
pagamento aos agricultores participantes do Programa Produtor de Água”. Estes recursos são de dois 
milhões de reais ao longo de cinco anos, sendo quatrocentos mil reais por ano. O Acordo de Repasse foi 
assinado pelos presidentes da ADASA/CAESB em 2012, no dia 22 de março, dia mundial da água, na sede 
da ADASA. Além do Núcleo Rural Taquara, o Núcleo Rural Pipiripau será local onde se iniciarão as ações 
na bacia do ribeirão Pipiripau. 

A primeira leva de projetos de propriedade analisados pela Comissão Julgadora da Unidade de 
Gestão do Projeto – UGP compôs-se de apenas dois projetos. Ambos foram aprovados e no dia 17 de 
outubro de 2012, na sede da ADASA, foi assinado o contrato para pagamento por serviços ambientais, com 
a presença de várias autoridades dos órgãos/entidades que são parceiras no Projeto Produtor de Água no 
Pipiripau, entre as quais: ANA, SEAGRI-DF, IBRAM, EMATER-DF, TNC, BB e SESI. 

O Pagamento por Serviços Ambientais – PSA é um dos pilares do Projeto Produtor de Água no 
Pipiripau. Ainda que os benefícios indiretos trazidos pelo Projeto às propriedades sejam muito superiores 
aos benefícios diretos, estes constituem um incentivo à adesão voluntária, que é uma característica 
precípua do Projeto. 

Os dois primeiros Pagamentos por Serviços Ambientais– PSA na bacia do ribeirão Pipiripau, e 
também no DF, ocorreram em dezembro de 2013 e são referentes aos dois primeiros contratos celebrados 
entre a ADASA e os produtores rurais no âmbito do projeto produtor de água. O total de valores assinalados 
para cobrir os atuais 17 contratos de Pagamento por Serviços Ambientais diretamente aos produtores é de 
R$ 167.053,63 ao longo dos 5 anos.  

Além das ações referentes à conservação de solo (terraceamento, curvas de nível e outros) e 
de estradas, a recomposição florestal das áreas de APP e reserva legal, são das ações que mais alterações 
trazem à paisagem da bacia. Abaixo, seguem duas imagens referentes aos primeiros plantios executados, 
um ano após a assinatura do contrato como produtor de água. 

 
Primeiras mudas no Projeto Produtor de Água – cháca ra nº 86, N.R.Pipiripau. 

 
Fonte: SRH/ADASA 

 

A título de divulgação dos resultados iniciais do Projeto Produtor de Água no Pipiripau, foi 
confeccionado um vídeo institucional da ADASA, referente ao Projeto. Este foi apresentado no VIII 
Congresso Brasileiro de Regulação (ABAR – Associação Brasileira de Agências Reguladoras), em Fortaleza 
– CE, agosto/2013.  
 
Projeto ADASA na Escola 

Vinculada também ao Objetivo Específico 7, está a ação de Educação Ambiental, que direciona 
seu foco ao processo de educar alunos da rede de ensino do DF a desenvolverem hábitos de redução, 
reaproveitamento e reciclagem na produção de resíduos e quanto a importância do uso racional dos 
recursos hídricos. 
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 Destaque ao ADASA na Escola por se tratar de um programa permanente de formação de 
agentes multiplicadores, criado em 2010 e que tem como principal objetivo, dar conhecimento à 
comunidade, em caráter permanente, sobre a necessidade de conscientização e medidas educativas sobre 
a importância do uso racional da água, sua preservação e garantia às futuras gerações no acesso ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 Com esse programa surgiu a oportunidade de promover e implantar uma educação ambiental 
sobre recursos hídricos para chamar atenção da população para a necessidade  de conservação desse 
bem natural indispensável para a humanidade – ÁGUA. Esse esforço iniciou-se, junto à rede pública e 
privada do Ensino Fundamental I (4ª e 5ª ano) do Distrito Federal, fortalecendo a missão institucional da 
ADASA de regular os usos das águas e dos serviços públicos do Distrito Federal. 

 Dentre os objetivos do programa ADASA na Escola, destacam-se: Conscientizar os alunos 
quanto à importância de práticas ambientalmente sustentáveis com relação aos múltiplos usos dos recursos 
hídricos, tornando-os agentes multiplicadores dessa visão; executar objetivos estratégicos da ADASA de 
ampliar ações educativas e orientadoras sobre gestão de recursos hídricos e serviços públicos regulados; 
estruturar e fortalecer o Programa de Educação Ambiental no âmbito da ADASA de modo a promover uma 
sinergia necessária entre a população e a agência para encontrar soluções adequadas e eficientes às 
questões de sustentabilidade do uso dos recursos hídricos do DF. 

A metodologia utilizada é com a realização de palestras, por servidores da ADASA, utilizando 
como material de apoio: cartilha – Guardião da Água, CD’s educativos (Lagoas e Cachoeiras) e brindes 
diversos.  Assim, é levado à população do DF tanto a necessidade de se combater o desperdício como o 
incentivo ao uso inteligente e racional da água.   

 Em função do calendário escolar, as atividades foram realizadas de março a junho, no primeiro 
semestre e setembro a novembro no segundo. As atividades do Projeto ADASA na Escola são 
apresentadas por semestre, e alcançou 14.719 alunos em 48 escolas de ensino fundamental e educação 
infantil do Distrito Federal, sendo ministradas 72 palestras. No segundo semestre, 900 professores foram 
contemplados com material de apoio sobre educação ambiental hídrica. 

Imagem do Programa ADASA na Escola, DF – 2013. 

 
Fonte: SRH/ADASA 

 
Para o ano de 2014, o Projeto prevê a realização de palestras em, no mínimo, 50 escolas, 

contribuindo para a formação de 20 mil agentes multiplicadores de práticas sustentáveis, relacionadas ao 
uso racional da água e a destinação correta dos resíduos sólidos. Um material exclusivo para professores e 
um caderno de exercícios para alunos - sobre o tema água- foram preparados por técnicos da ADASA e 
serão distribuídos nas escolas, a fim de colaborar para a difusão do conhecimento ambiental hídrico na 
sociedade. 
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Histórico de alunos alcançados DF até 2013. 

 
Fonte: SRH/ADASA 

Histórico de escolas visitadas DF até 2013. 

 
Fonte: SRH/ADASA 

 
2.Outras Realizações  
 
PROGRAMA:  

6006 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – ME IO AMBIENTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  540.000 540.000 123.138 108.055 
0017 - Modernização de Sistema de Informação-
Desenvolvimento/Melhoria de Soluções Tecnológicas- Plano Piloto 540.000 540.000 123.138 108.055 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  700.000 700.000 0 0 
2422 - Concessão de Bolsa Estágio  230.000 230.000 191.504 191.504 
9632 - Concessão de Bolsa Estágio- ADASA DF- Plano Piloto 230.000 230.000 197.504 191.504 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação  733.000 733.000 296.002 296.002,38 
2606 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-ADASA- Plano 
Piloto 733.000 733.000 296.002 296.002,38 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  500.000 2.000.000 50.000 0 
9673 - Reforma de Prédios e Próprios- Sede da ADASA- Distrito 
Federal 500.000 2.000.000 50.000 0 
4088 - Capacitação de Servidores  390.000 390.000 91.224 90.424 
0014 - Capacitação de Servidores-Adasa DF- Plano Piloto 390.000 390.000 91.223,66 90.424 



Relatório Anual de Atividades – ADASA – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
736 

 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
8502 - Administração de Pessoal  

14.235.903 15.735.903 15.058.743,93 
15.036.722,6

1 
8730 - Administração de Pessoal- ADASA DF- Plano Piloto 

14.235.903 15.735.903 15.058.743,93 
15.036.722,6

1 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  1.930.000 1.430.000 979.121,65 979.121,65 
9560 - Concessão de Benefícios a Servidores- ADASA DF- Plano 
Piloto 1.930.000 1.930.000 979.121,65 979.121,65 
8505 - Publicidade e Propaganda  3.040.000 3.040.000 2.800.000 2.381.322,09 
8691 - Publicidade e Propaganda-Utilidade Pública- ADASA DF- 
Plano Piloto 1.720.000 1.720.000 1.500.000 1.090.018,43 
8703 - Publicidade e Propaganda-Institucional-Adasa DF - Plano 
Piloto 1.320.000 1.320.000 1.300.000 1.291.303,66 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  14.790.069 12.018.721 4.614.872 4.344.073,20 
9649 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- ADASA 
DF- Plano Piloto 14.790.069 12.018.721 4.614.872 4.344.073,20 

Total do Programa  37.088.972 36.817.624 24.204.606 23.427.225 
Fonte: SIGGO 

 
A Lei Orçamentária Anual, exercício de 2013, fixou dotação inicial no valor de R$ 

37.088.972,00, destinada ao Programa 6006 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Meio Ambiente. 
Este Programa engloba diversas atividades orçamentárias voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da 
Unidade, no âmbito das competências atribuídas a ADASA. Foram contempladas neste Programa 10 (dez) 
ações, das quais 09 (nove) tiveram execução em 2013.  

 
Bolsa Estágio 

Dentre as realizações do Programa está a concessão de bolsa estágio. No exercício de 2013,  
a concessão de bolsa estágio, por meio do Contrato nº 08/2011-ADASA, disponibilizou 40 (quarenta) bolsas 
de complementação Educacional, sendo 22 (vinte e duas) para estágio de nível superior e 18 (dezoito) de 
nível médio. Deste total foram ocupadas, no decorrer do exercício de 2013, 28 (vinte e oito) vagas, sendo 
que atualmente dispomos de 23 (vinte e três) estagiários, sendo 17 (dezessete) de nível superior e 06 (seis) 
de nível médio, atuando nas diversas áreas da ADASA. 
 
Capacitação de Servidores 

A programação de Capacitação dos Servidores da ADASA, no exercício de 2013, foi 
fundamentada em quatro eixos de conhecimento que direcionaram a ação:  

 
− Capacitação Corporativa; 
− Capacitação Gerencial; 
− Capacitação Técnico-Operacional; e  
− Capacitação Geral, Seminários e Congressos. 

 
A Capacitação Corporativa corresponde a treinamentos dirigidos para a formação de 

conhecimentos em grandes especialidades, propiciados pelos cursos de média e longa duração, tais como 
especialização, MBA, pós-graduação e mestrado.  

      A Capacitação Gerencial é orientada para a reciclagem, formação e especialização de 
gerentes e futuros substitutos nas atividades administrativas da gestão da Agência. Geralmente são cursos 
de curta e média duração. 

A Capacitação Técnico-Operacional é orientada para a melhoria do “saber e do fazer”, de 
forma a aprimorar os processos de trabalho no que tange sua eficácia e eficiência. Assim como a 
Capacitação Gerencial, eles são de curta e média duração.  

A Capacitação Geral é orientada para atender as necessidades complementares para permitir 
a sua empregabilidade interna e a representatividade da Agência no ambiente externo. É, normalmente, de 
média e longa duração. 

Cada um desses eixos indica em que área de conhecimento o curso se classifica, tornando os 
processos de análise e escolha mais práticos.  

No exercício, os servidores capacitados participaram de eventos, tais como, cursos, fóruns, 
seminários, congressos e simpósios, subdivididos em eventos “com” e “sem” ônus, nas áreas meio e fim, 
fundamentando-se pela necessidade da Agência em contar com pessoal qualificado em seu quadro 
funcional, de forma a dar suporte ao cumprimento da sua missão institucional, como segue: 
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Participação de servidores em eventos de capacitaçã o 
Evento (por eixo)  Com ônus  Sem ônus  Total  
Capacitação Corporativa 07 - 07 
Capacitação Gerencial 11 - 11 
Capacitação Técnico-Operacional 27 - 27 
Capacitação Geral, Seminários e Congressos 64 - 64 

Totais    109       -   109 
 Fonte: SAF 
 

Com relação à Capacitação Corporativa, vale ressaltar, que 06 (seis) servidores concluíram a 
participação no Mestrado Profissional em “Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Saneamento 
Básico”. O curso teve como objetivo apresentar o aparato jurídico institucional que rege a gestão de 
serviços públicos no Brasil a partir de 1988, com ênfase em saneamento básico. Discutiu os principais 
instrumentos de gestão pública e de implementação de políticas públicas para este setor. Apresentou as 
diferentes metodologias de avaliação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede 
de drenagem e manejo de resíduos sólidos com ênfase na qualidade da prestação de serviços e principais 
impactos gerados pela ação do Estado nas esferas estaduais e municipais. 

 
Administração de Pessoas 

A despesa estimada com pessoal para exercício de 2013 visou atender ao pagamento de 
vencimentos e encargos relativos a 104 (cento e quatro) servidores, dos quais 62 (sessenta e dois) são 
servidores de cargos efetivos e 29 (vinte e nove) são servidores comissionados, 05 (cinco) são diretores 
com mandato fixo e 8 (oito) são servidores requisitados.  

A realização da despesa foi de R$ 15.192.296,00 em relação à despesa autorizada de R$ 
15.735.903,00, representando 96,5% de realização da meta financeira. 

Foram concedidos os benefícios de auxílio-creche, auxílio-natalidade, auxílio-transporte e 
auxílio-saúde aos servidores, além do vale-alimentação/refeição, na forma demonstrada na tabela abaixo: 

Concessão de benefícios por tipo, ADASA - 2013 
Benefício  Quantidade de Beneficiados  

Auxílio-Creche 14 
Auxílio-Natalidade 1 
Auxílio-Transporte 1 

Auxílio-Saúde 99 
Vale Alimentação/Refeição 102 

Fonte: SAF 
 

Houve uma realização de R$ 979.121,00, representando 68,4% da despesa autorizada para 
concessão de benefícios. 

 
 Manutenção dos Serviços 

Em relação à manutenção do órgão, a ADASA executou R$ 3.902.158,00, representando 
49,4% da meta financeira estabelecida. Foram executadas atividades com características de serviços 
continuados, compreendendo: vigilância, limpeza e conservação, passagens aéreas, locação de veículos, 
telefonia móvel, serviços de postagem, serviços técnicos de apoio administrativo e de saúde, confecção de 
crachás, carimbos, serviços de acesso à rede GDFNET, manutenção das instalações prediais, manutenção 
de elevadores, serviços de moto-mensageiro, dentre outros, além da aquisição de material de consumo e 
permanente, necessários ao funcionamento da Agência. 

Foram investidos R$ 8.249,00, com material permanente. 
 

Reforma do Edifício sede da ADASA 

       Em razão de uma série de problemas ocorridos durante o processo licitatório, somente no 
mês de dezembro foi homologada a Concorrência nº 003/2013-ADASA, com o objetivo de realizar a obra de 
reforma da ala norte térreo do Terminal Ferroviário de Brasília, para ampliação das instalações da ADASA, 
com prazo de execução estimado em 270 (duzentos e setenta dias). Com isso, houve uma execução no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representando apenas 2,5% da despesa autorizada. 
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Atendimento ao Usuário e Mediação de Conflitos 

� Atendimento ao Usuário 

 Considerando que os usuários devem ter todas as facilidades possíveis para contato com o 
órgão regulador, o Serviço de Atendimento aos Usuários e Mediação – SAM oferece diversos meios de 
acesso para o atendimento às demandas, tais como: telefone, internet, carta, fax, presencial e sistema de 
ouvidoria do GDF – TAG.  

 Em 2013 foram recebidas 370 manifestações, sendo que 51% delas foram por meio do 
telefone 3961- 4900, que foi o canal de acesso que concentrou a maioria dos contatos dos usuários, 
seguido do e-mail Ouvidoria da ADASA, com 25%. A preferência pelo canal telefone também pode ser 
observada em anos anteriores, conforme é demonstrado na tabela a seguir. 

 O canal carta/ofício veio em terceiro lugar, seguido do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – 
TAG, que substituiu em 2013 o antigo Sistema de Ouvidoria do GDF, Soiweb. O TAG tem como objetivo 
consolidar o serviço de ouvidoria do Governo do Distrito Federal como uma ferramenta de gestão pública e 
canal de interlocução com os cidadãos em conjunto com as Ouvidorias Especializadas, das quais a ADASA 
é parte integrante. 

Atendimentos por canal, em percentual, ADASA – 2013 . 

9%

25%

6%

1%
8%

51%

Carta/Ofício

E-mail

Presencial 

Soiweb

TAG GDF

Tel

 Fonte:SAM/ADASA 

Quantitativo por forma de atendimento 

Tipo 
ANO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Carta/Ofício 6 85 88 76 171 158 80 6 32 
E-mail 6 4 2 67 207 127 132 61 92 
Presencial  2 6 16 22 
SOIWEB 19 33 46 42 5 
TAG GDF 31 
Telefone 11 32 66 226 976 696 303 168 188 

Total  23 121 156 369 1373 1016 567 293 370 
Fonte:SAM/ADASA 

 
 As atividades deste serviço promovem a aproximação entre o público externo e os técnicos da 

Agência, estes, normalmente, mais centrados no âmbito interno. Ao conhecer os principais problemas 
apontados pela sociedade, no que se refere às atividades por ela reguladas, a ADASA adquire uma riqueza 
de informações capaz de indicar aos seus gestores a percepção de todos os agentes do setor, o que pode 
subsidiar os processos decisórios da Agência. 

O Serviço de Atendimento aos Usuários e Mediação – SAM é a área responsável por atender, 
em primeira instância, as demandas relativas às reclamações, denúncias, solicitações, críticas e elogios, 
gerando informações para a melhoria dos processos de trabalho, pois dessa forma é possível identificar 
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lacunas na regulação, subsidiar ações de fiscalização, melhorar o relacionamento usuário/prestadora de 
serviço público e aprimorar a prestação de serviços das concessionárias. 

 No ano de 2013 das 370 demandas recebidas, 66% foram reclamações, 33% denúncias e 1% 
pedidos de informações. Das reclamações recebidas, 88% foram contra a prestadora de serviços públicos 
por descumprimento de prazos e não atendimento as solicitações. 

Comparado aos anos anteriores os tipos de manifestações com maior registro são sempre 
reclamações e denúncias. É importante ressaltar que essas manifestações, independente de sua natureza, 
sempre carregam sinais de alerta, desafios e muitas reflexões. A ADASA tem transformado essas pautas 
em possibilidades de aperfeiçoamento institucional, tanto nos conceitos técnicos como ético-profissionais. 
Apesar de algumas reclamações e denúncias serem improcedentes, a sua grande maioria toca em 
problemas que ainda persistem como a ineficiência dos serviços prestados pelas concessionárias e a falta 
de transparência em algumas ações com os usuários.   

Quantitativo tipo de demanda 

Tipo 
Ano  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Denúncia 5 33 68 122 223 235 230 168 121 

Informação 2 8 12 111 138 22 54 18 5 

Reclamação 16 80 72 137 1010 756 280 104 244 

Sugestão/Elogio         2 3 3 3 0 

Total  23 121 152 370 1373 1.016 567 293 370 

   Fonte: SAM/ADASA 

Atendimentos por tipo de Demanda, em percentual, AD ASA – 2013. 

 
Fonte:SAM/ADASA 

� Audiência Pública 
 Dados de participações por Audiência Pública, ADAS A - 2013 

Número Área 
 Data Objeto 

Divulgação – Pub. do 
Aviso no DODF e 

Jornais 
Local Participação Ata Ato 

Audiência 
Pública nº 
001/2013 

 
 
 
 

SEF 

 
 
 
 

21/01/13 

Obter contribuições à 
proposta de resolução 
referente ao 
reposicionamento 
tarifário dos serviços 
públicos de 
abastecimento de água 
e esgotamento 
sanitário no Distrito 
Federal prestado pela 
Companhia de 
Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal – 
CAESB, relativo ao ano 
de 2013. 

DODF: 
   1ª Nº 03  de  
04/01/2013 
 
   2ª Nº 09  de  
11/01/2013 

 
   3ª Nº 12   de  
16/01/2013 

 
Correio Braziliense:       
em  04/01/2013 
 
Jornal de Brasília: 
em  04/01/2013 

 
 
Auditório – 
ADASA  

 
Contribuições: 
10 
 
 
 
Participantes: 46 
 

 
Publicada 
no DODF 
  

 
Resolução nº 
01 de  
28/01/2013 
 
Publicada  no  
DODF 
 nº 23 de  
29/01/2013 
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Número Área 
 Data Objeto 

Divulgação – Pub. do 
Aviso no DODF e 

Jornais 
Local Participação Ata Ato 

Audiência 
Pública nº 
002/2013 

 
 
 

SRH 

 
 
 

18/12/13 

Obter contribuições à 
proposta de resolução 
que estabelece as 
diretrizes e critérios 
para requerimento e 
obtenção de outorga do 
direito de uso dos 
recursos hídricos 
superficiais, para fins 
de captação por meio 
de caminhão-pipa em 
corpos de água de 
domínio do Distrito 
Federal e naqueles 
delegados pela União e 
Estados. 

DODF: 
 
1ª Nº  249 de  
27/11/2013 
 
2ª Nº  256  de  
04/12/2013 
 
3ª Nº  263  de  
11/12/2013 
 
 Correio Braziliense:  
1ª em 28/11/2013 
2ª em 11/12/2013 

 
 
 
Auditório – 
ADASA 

 
Contribuições: 
02 
 
 
Participantes: 47  

 
Publicada 
no DODF  
 
 
 

 
Ainda não 
publicado* 
 
 
 

Fonte SAM/ADASA - *Até a presente data não foram publicados atos referente à AP 002/2013 
 

As audiências públicas seguiram o rito de acordo com art. 28 da Lei nº 4.285/2008, convocadas 
por meio de ato específico, aviso publicado onde foi definida a matéria discutida de cada audiência, os 
meios de acesso aos estudos técnicos que subsidiaram as propostas em debate, a especificação do público 
convocado, data, local e hora de sua realização. 
 
� Mediação  

 A Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008 ao discriminar o que é regulação para fins de 
atuação da agência, inclui as atividades de: outorga, no caso de usos de recursos hídricos, regulamentação, 
fiscalização, ouvidoria, dirimição de conflitos e sanção administrativa, nos demais casos, a serem 
empreendidas pela ADASA perante os prestadores de serviços e os usuários ou consumidores.  

 Após a última alteração do Regimento Interno da ADASA em 2012, foi criado o Serviço de 
Atendimento aos Usuários e Mediação - SAM, ao qual compete atender aos usuários de recursos hídricos, 
gás e energia, saneamento básico e aos concessionários, agendando com as unidades administrativas os 
atendimentos técnicos necessários, além de mediar os litígios entre usuários de recursos hídricos e entre os 
usuários e prestadores dos serviços públicos regulados. 

  Existem dois tipos de conflitos que podem ser mediados pela ADASA: conflitos sobre recursos 
hídricos (conflitos ambientais), que versam sobre um bem ambiental em constante mudança e conflitos 
entre usuários e prestadores de serviços públicos regulados. 

  As disputas entre usuários e prestadores de serviços públicos diferem muito das disputas entre 
usuários de recursos hídricos, pois as primeiras são caracterizadas como disputas individuais, que se 
assemelham às disputas de consumidores e de fornecedores de serviços, enquanto as segundas se 
caracterizam por disputas comunitárias.  

 Em 2013 foram analisadas 32 demandas para a realização de processo de mediação.  
Também houve participação de 3 (três) reuniões  de Comitês de Bacia Hidrográfica com o objetivo de 
assessorar a análise de situações críticas. 

 As demandas praticamente triplicaram em relação ao ano de 2012. Nos casos de conflitos 
entre usuário e prestadora de serviço, está se dando o melhor encaminhamento possível. Em sua maioria é 
possível a mediação de conflitos, que, por ora, ainda não é realizada, devido ausência de normas internas 
procedimentais e às resistências interna e externa, que precisam ser trabalhadas. 
 
•  Publicidade e Propaganda 

A ADASA realizou, durante o ano de 2013, campanhas educativas e de cunho institucional com 
o objetivo de levar à sociedade informações sobre os serviços por ela regulados e fiscalizados. Para essa 
divulgação, foram utilizados meios de comunicação, tais como: notícias, informes, editais, cartilhas e folders 
diversos. A Agência executou o Plano Anual de Publicidade, cujas destinações do orçamento foram como 
segue:  

(i)  Produção – criação e elaboração de peças publicitárias (filmes, documentários, material para 
a internet, spots para rádio, painel, anúncios, banner, faixas, cartazes, folhetos, folders, etc.) para serem 
utilizados nas campanhas institucionais e de utilidade pública. Despesa estimada: 40% 

(ii) Veiculação – televisão, rádio, jornais para as campanhas institucionais e de utilidade 
pública, além da publicidade legal. Despesa estimada: 40%. 

(iii)  Serviços de Terceiros – brindes, distribuição de peças, ilustrações, expedição de mala 
direta, desenvolvimento de pesquisa de mercado (produtos, serviços e de opinião), projetos especiais, apoio 
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a eventos, decoração de fachadas, sinalização interna, montagem de estandes, cenários, palcos, 
arquibancadas, traduções para outros idiomas, e demais serviços. Despesa estimada: 20%. 

De janeiro a dezembro 2013, parte dos recursos de publicidade foi aplicada na realização de 
eventos significativos como Semana da Água (março 2013), Semana Lago Limpo (setembro 2013), e de 
outros relativos a projetos específicos, tais como: Descoberto Coberto, Produtor de Água e ADASA na 
Escola.  

Nessas campanhas publicitárias, o foco da abordagem foi reforçar a imagem da ADASA no seu 
papel de agente regulador e fiscalizador dos serviços públicos relacionados a saneamento básico e energia, 
bem como nas divulgações orientadas para o uso racional dos recursos hídricos, Comitês de Bacias, além 
de Educação Sanitária e Ambiental.  

Em relação aos principais eventos, sob a coordenação direta da ADASA, foram destaques: 
  

• Semana Mundial da Água 2013        

Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água (22 de março), a ADASA realizou 
palestras em diversos locais, com a presença de técnicos para orientação ao público, além da divulgação na 
mídia televisiva, falada e escrita, visando divulgar a importância da preservação dos recursos hídricos. O 
Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) no dia 22 de março de 1992 e 
é destinado, a cada ano, à discussão sobre os diversos temas relacionados a este importante bem natural. 
Em todos os eventos foram utilizados vídeos, banners, folders e ADASA Móvel. Dentre as palestras, 
destacam-se as proferidas no Supremo Tribunal de Justiça, Câmara dos Deputados, SERPRO, Tribunal de 
Justiça do DF no Fórum de Brasília, Fórum de Ceilândia, Fórum de Samambaia e na empresa RTE – 
Rodonaves Transporte Ltda, no SIA. 

Semana Mundial da Água - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADASA 

•  Semana Lago Limpo – 2013 

 O projeto “Semana Lago Limpo”, cuja finalidade é divulgar a importância da conservação e 
sustentabilidade do lago Paranoá, foi realizado no período de 19 a 21 de setembro de 2013. Neste evento 
foram distribuídos kit´s com boné, camiseta, squeeze e material educativo com orientações diversas e filmes 
na sua unidade móvel – ADASA Móvel. 



Relatório Anual de Atividades – ADASA – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
742 

 

Semana Lago Limpo – 2013 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADASA 

Neste evento é importante a parceria com a FUNAP – Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso, com 80 voluntários que auxiliaram na limpeza das margens do lago em 04 (quatro) pontos: Ponte 
das Garças nas duas margens, Ponte Costa e Silva no Bosque do IBRAM e Ponte JK na margem do Lago 
Sul. 

Semana Lago Limpo – 2013 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: ADASA 

Como resultado foram encontrados e retirados diversos tipos de lixo, tais como: garrafas pet 
(maioria), latas de bebidas, além de carrinhos de supermercado, monitores de vídeo, cones de trânsito, 
sapatos, cadeiras e restos de obras, etc. Foram retiradas 9.6 toneladas de lixo em 2013 e 8.4 toneladas em 
2012. 

Semana Lago Limpo – 2013 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADASA 
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•  ADASA na Escola 

O projeto ADASA na Escola tem como objetivo conscientizar os alunos quanto à importância de 
práticas ambientalmente sustentáveis com relação aos múltiplos usos dos recursos hídricos, tornando-os 
agentes multiplicadores dessa visão. Essas ações foram direcionadas para mais 14.700 crianças do ensino 
fundamental e professores de 48 escolas visitadas, fortalecendo o papel da ADASA no futuro do Distrito 
Federal. Esse programa de Educação Ambiental contribui para a promoção da sinergia necessária entre a 
população e a Agência, visando educar as futuras gerações na adoção de soluções adequadas e eficientes 
em relação às questões de sustentabilidade no uso dos recursos hídricos do DF. Nas visitas às escolas 
foram proferidas palestras e distribuídas cartilhas do “Guardião da Água” e kits para professores e alunos. 

 

ADASA na Escola – Materiais Publicitários ADASA – 2 013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADASA 
 

•  Projeto Descoberto Coberto 

O projeto Descoberto Coberto é um programa integrado de sensibilização e educação da 
comunidade das margens do Lago Descoberto, integrando-a aos esforços de outros parceiros visando à 
proteção e conservação dos recursos hídricos. O esforço governamental viabiliza esta ação que envolve o 
plantio de mudas nativas da região, aliado a um programa robusto de educação ambiental, capacitação e de 
comunicação promovido através de vídeos e folders. O Projeto abrange a faixa de proteção de 125 metros 
em 73 propriedades rurais, com o plantio de cerca de 250.000 mudas em uma área estimada de 1.317,98 
hectares, situadas na orla do Lago Descoberto. Entre 2009 e 2013 foram plantadas cerca de 170.000 
mudas, paralelamente, ocorre a distribuição de cartazes e folders sobre a importância da preservação das 
margens do Lago.     

Projeto Descoberto Coberto – Materiais Publicitário s ADASA – 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADASA 
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•  Projeto Produtor de Água 

O Programa Produtor de Água tem como objetivo a revitalização ambiental nas bacias 
hidrográficas a partir do Pagamento por Serviços Ambientais - PSA. As ações implementadas no âmbito do 
Programa incluem o reflorestamento de Áreas de Proteção Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), 
adequação de estradas rurais e a conservação de solo e água em áreas produtivas por meio de práticas 
mecânicas em lavouras e pastagens. Essas ações foram divulgadas através de vídeos e distribuição de 
folders aos produtores da região.  

Em termos de publicidade, foi criado um modelo de premiação para os produtores de água, por 
meio de um cheque simbólico em reconhecimento ao esforço desenvolvido para a garantia qualitativa e 
quantitativa da água. 

Outro importante papel da ADASA compreende sua participação em congressos e eventos 
abertos ao público, visando sua imagem de instituição reguladora e à divulgação de serviços à sociedade 
brasileira. 
 
As principais participações em eventos externos for am as seguintes : 
 
• VIII – Congresso Brasileiro de Regulação – ABAR 

A participação da ADASA no VIII – Congresso Brasileiro de Regulação, promovido pela 
Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR no período de 19 a 23 de agosto 2013 na cidade 
de Fortaleza – CE, teve como objetivo destacar e divulgar os serviços da ADASA e sua importância para a 
sociedade do Distrito Federal, bem como reforçar a imagem da Agência no ambiente das agências 
reguladoras do país. A ADASA participou no congresso com um stand no qual foram distribuídos kits com 
diversos folders de cunho educativo acerca do uso da água, além de divulgados os vídeos “Momento 
ADASA”, sobre os temas do evento. 

Congresso Brasileiro de Regulação – ABAR – 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADASA 

• XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2013 

O XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2013, realizado pela Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos – ABRH, no período de 17 a 22 de novembro 2013, na cidade de Bento Gonçalves, foi 
um palco ideal para divulgação dos trabalhos realizados, mas também para lançamento de projetos e 
apresentação da visão estratégica da ADASA. Neste evento foram distribuídos livros de regulação com toda 
a legislação de recursos hídricos, afeta ao Distrito Federal e kits com diversos materiais educativos, 
explicitando ao público presente o impacto das ações sobre a qualidade de vida e o futuro das gerações. 
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XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos – 2013 

 
Fonte: ADASA 

 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  70.000 70.000 42.873 38.562 
8394 - Reintegra Cidadão- ADASA DF- Plano Piloto 70.000 70.000 42.873 38.562 

Total do Programa  70.000 70.000 42.873 38.562 
Fonte: SIGGO 

Com o objetivo de prevenir e combater as diferentes formas de ameaças e violação de direitos 
humanos no Distrito Federal, este Programa contempla a execução do Contrato celebrado por esta Agência 
com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, visando à contratação de detentos para 
prestação de serviços de garçom, serviços gerais, copeiro e operador de máquina de reprografia e outras. A 
ação merece destaque por sua relevância social, pois tem como objetivo proporcionar a resocialização dos 
sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, no sentido de possibilitar o retorno do preso ao convívio 
social. 

O contrato nº 12/2013-FUNAP/ADASA prevê a contratação de 06 (seis) detentos, porém, 
atualmente contamos com 04 (três) detentos, exercendo as atividades de auxiliar de copeiragem, auxiliar de 
serviços gerais e auxiliar administrativo. O valor executado em 2013 foi de R$ 44.650,00, representando 
63.7% da despesa autorizada. 

 

3. Informações complementares 
 
Revisão do Planejamento Estratégico da ADASA 
 

O Planejamento Estratégico têm a função precípua de estabelecer o direcionamento da 
organização, promovendo, para isso, o alinhamento dos recursos e esforços da organização. O 
planejamento e sua respectiva gestão procuram garantir para a organização o desenvolvimento de uma 
cultura que a leve a fazer a coisa certa no momento certo, e que lhe permita solucionar as duas equações 
sempre presentes nas decisões organizacionais: a importância e a urgência. 

Assim, o foco principal do Planejamento Estratégico da ADASA concentra-se nos principais 
desafios, os quais devem ser identificados, reconhecidos e trabalhados ao longo do horizonte temporal de 
planejamento estabelecido (2012-2020) com vistas ao atingimento da visão institucional e em última 
instância no cumprimento de sua missão. 

Sem contar o fato de que, em 2011, o Governo do Distrito Federal elaborou o seu Plano 
Estratégico com o objetivo de oferecer à sociedade distrital uma gestão governamental comprometida, 
eficiente, transparente, participativa e ética.  

Alinhada a proposta do GDF a ADASA, iniciou a atualização do seu Planejamento Estratégico 
para o período de 2012-2020 - PEA 2012-2020 - a fim de rever e validar, a missão, visão, proposta de valor, 
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além de estabelecer objetivos estratégicos, mapa estratégico, indicadores, metas e iniciativas (ou projetos) 
estratégicos. 

Em 2010, a ADASA tomou a importante decisão de elaborar seu planejamento estratégico. 
Após várias iniciativas que foram amadurecidas, finalmente em 2012, a Agência conseguiu elaborar uma 
primeira versão do seu planejamento estratégico e em 2013, foi feita a revisão com apoio de uma 
consultoria técnica especializada que conduziu a reformulação e propôs maior qualidade técnica ao trabalho 
que culminou com seu aperfeiçoamento. 

Para a referida revisão, foi utilizada a mesma metodologia de construção inicial da estratégia 
da Agência – O Balanced Scorecard (BSC) - uma metodologia de medição e gestão de desempenho. O 
BSC foi definido, inicialmente, como um sistema de mensuração do desempenho e, posteriormente, como 
um instrumento de gestão estratégica. 

Desde que foi criado, o BSC vem sendo utilizado por centenas de organizações do setor 
privado, público e em ONG’s no mundo inteiro e foi escolhido pela renomada revista Harvard Business 
Review como uma das práticas de gestão mais importantes e revolucionárias dos últimos 75 anos.  

Para condução dos trabalhos foi adotada a premissa de que o planejamento estratégico é um 
processo sinérgico que proporciona uma visão sistêmica da entidade e fortalece a instituição, 
especialmente, no que tange ao enfrentamento das mudanças, inerentes ao ambiente interno e externo.  

A partir dessa definição e por meio de reuniões com o Grupo de Trabalho composto por 
representantes de todas as unidades da Agência, formularam-se propostas para a atualização do PEA 
2012-2020, mediante processo de moderação. A partir destes trabalhos, foi possível a edição de um novo 
Mapa Estratégico para a ADASA, o qual reflete melhor a realidade vivida hoje, não só pela Agência, mas 
também pelo DF. A Figura 43, abaixo mostra este importante documento.Mapa Estratégico da ADASA – 
Atualizado – 2013 

 
Fonte: ADASA 
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O Mapa Estratégico descreve a estratégia da entidade através de objetivos relacionados entre 
si e distribuídos nas quatro dimensões (perspectivas). A partir do alcance destes objetivos a ADASA 
pretende elevar ainda mais seu nível, produzindo, com cada vez mais excelência, os resultados dela 
esperados. 
 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 

A ADASA mantém seu compromisso de zelar pelo avanço da gestão dos recursos hídricos, e 
regulação dos serviços públicos de saneamento básico e setores de energia elétrica e de derivados de 
petróleo, incluindo gás veicular e lubrificante, concentrando esforços na estratégia de atuação, o que exige 
ação proativa de sua força de trabalho na construção de alianças que ampliem seus resultados e insiram o 
tema uso sustentável de recursos hídricos na agenda de prioridades do DF.  

A Agência, ao longo do ano de 2013, deu passos importantes no sentido de aperfeiçoar o seu 
desempenho na execução das ações sob sua responsabilidade. A análise dos dados e informações 
apresentados neste Relatório permite visualizar o crescente alinhamento das ações da Organização frente 
aos desafios postos pela Legislação afeta, ao mesmo tempo em que visa manter o equilíbrio no triângulo da 
regulação que envolve os anseios da sociedade, do governo e dos prestadores dos serviços. 

 Nessa linha de atuação, as realizações focadas no desempenho da Agência, por Programa 
Temático, são tratadas nos respectivos desdobramentos constantes dos itens  Realizações. No mesmo item 
são apresentados os principais resultados, onde são destacadas as principais realizações que demonstram 
os relevantes avanços em prol do alcance dos resultados esperados. Estes objetivos foram traçados a partir 
dos instrumentos orçamentários (PPA, LDO e LOA) e estão também refletidos no Planejamento Estratégico 
da ADASA com seu direcionamento focado num horizonte até 2020. 

 

5. Perspectivas 
Neste contexto, para o exercício de 2014 ressalta-se que serão realizadas muitas ações 

importantes e relevantes, entre as quais se destacam: i) Implementação total do Planejamento Estratégico 
da ADASA, já validado e que projeta a instituição para um horizonte até 2020; ii) Realização da 2ª Revisão 
Tarifária periódica dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário; iii) 
Padronização dos procedimentos de edição de normas regulatórias; iv) Aperfeiçoamento do processo de 
fiscalização dos serviços públicos regulados; v) Celebração de contrato de concessão de Drenagem Urbana 
com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP; vi) Celebração de Contrato de 
Gestão e Desempenho com o Serviço de Limpeza Urbana – SLU,  responsável pela gestão e operação da 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal; vii) Elaboração do Manual de 
Contabilidade Regulatória da prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; viii) Aprimoramento da sistemática de atendimento ao usuário; ix) Programa de Apoio ao Convênio 
ADASA / Hidroex;  x) Educação Ambiental Hídrica - Projeto ADASA na Escola. 

 

6. Desafios 
Os principais desafios encontrados pela ADASA estão diretamente ligados aos desafios 

comuns aos órgãos e entidades de regulação do país, podendo se destacar os seguintes: 
�Diversidade e heterogeneidade do marco legal; 
�Riscos de captura pelos agentes do mercado; 
�Insuficiente nível de entendimento da função regulatória no Governo; 
�Absorção das atividades de formulação de políticas públicas por omissão das Secretarias 

de Estado; 
�Exercício de poder concedente; 
�Estrutura incompleta; 
�Inadequação dos quadros de pessoal; 
�Falta de cooperação entre órgãos dos Sistemas afetos; 
�Insuficiência de instrumentos de controle social e de gestão; 

Restrições quanto aos usos de receitas destinadas a manutenção da Agência por decisões dos 
órgãos de controle; 

Entretanto, a Agência está se capacitando ano após ano para enfrentar e vencer todos os 
desafios com os quais se depara.  
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7. Conclusão  
 

Em face de todo o exposto, conclui-se que, no cumprimento das metas fixadas para o ano de 
2013, a ADASA alcançou o índice de desempenho médio global de 78% de execução física e 56% de 
execução financeira, quando não se considera os resultados do Programa Brasília Sustentável II, uma vez 
que o mesmo ficou prejudicado por atrasos na concessão do empréstimo internacional junto ao órgão 
financiador – BID. Olhando para cada programa: Brasília Sustentável II 16% de execução física e 3% 
financeira, porém executado com recursos do GDF e apenas na fase de preparação do Programa; 
Aperfeiçoamento Institucional do Estado, 50% de execução física e 5% financeira; Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, 100% de execução física e 30% financeira; Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – 
Programas de Gestão, 93% de execução física e 66% financeira o que é considerado um índice de 
desempenho institucional “Satisfatório”, de acordo com a metodologia de avaliação adotada. 
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15.4 – FUNDAÇÃO  JARDIM  ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA  – FJZB  – UO 21.207 

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, instituída nos termos da Lei n.º 1.813, de 30 de 
dezembro de 1997, alterada sua denominação por força do art. 6º, inciso VI, do decreto n° 27.591, de 1° de 
janeiro de 2007, sua estrutura administrativa através dos decretos nº. 28.618, de 21 de dezembro de 2007 e 
29.783, de 04 de dezembro de 2008, teve seu Regimento aprovado pela Resolução nº 10, de 21/03/2001, 
sendo regida por ele e pelas disposições legais pertinentes. 

Aberto ao público desde dezembro de 1957, mesmo antes da inauguração oficial da Capital 
Federal, o Zoológico recebe visitantes de todas as camadas da sociedade, sendo a primeira instituição 
ambientalista criada no Distrito Federal. Hoje recebe em média 1.200.000 visitantes por ano. 

Possui uma infraestrutura composta por 8.161,56 m2 de área construída com prédios 
administrativos e 62.102,16 m2 de área construída com recintos para os animais, apresentando o total de 
70.263,72 m2 de área construída na FJZB, excluindo o calçamento do Parque. 

A quantidade de animais que compõe o plantel de um zoológico é variável em função dos 
nascimentos, permutas, transferências e óbitos. Assim sendo, a FJZB manteve durante o ano de 2013, 
1.000 animais vertebrados (aves, mamíferos e répteis) e 8.600 invertebrados, representando 280 espécies, 
destacando-se várias da fauna representativa do Brasil, algumas das quais ameaçadas de extinção. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim  

Total Com cargo  em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 01 21 - 07 28 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 14 - 18 - 32 

Requisitados 
Órgãos do GDF 11 03 08 - 22 
Órgãos do Governo Federal - - 01 - 01 

Outros 
Estagiários - 10 - - 10 
Terceirizados (FUNAP) - 06 - - 06 

Total Geral  26 40 27 07 100 
Obs.: Posição em 31/12/2013 

 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6210– MEIO AMBIENTE  E RECURSOS HÍDRICOS 
 

OBJETIVO GERAL:  

Assegurar a preservação e a conservação do meio amb iente, mediante ações que possibilitem: 
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, des envolver e coordenar sistemas de informações e 
bancos de dados para a gestão ambiental e dos recur sos hídricos; aprimorar os serviços 
conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos ; promover a sustentabilidade das áreas 
protegidas e fomentar a educação ambiental. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0008 - Aprimorar os serviços conservacionistas e educativo s da Fundação Jardim Zoológico de 
Brasília, por meio de sua reestruturação, capacitaç ão dos trabalhadores e melhoria do atendimento 
ao público visitante. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1766 -Constru ção de recintos para animais no jardim zool ógico  366.000 0 0 0 
1998 – Projeto – ZÔO de conscientização e educação ambiental  310.000 17.054 11.874 11.874 
0002 – Projeto – ZÔO De Conscientização e Educação Ambiental – 
Inclusão Social  310.000 17.054 11.874 11.874 
3129 – Reforma de recintos para animais no j ardim zoológico.  210.000 0 0 0 
3467 – Aquisição de equipamentos  0 130.000 129.800 129.800 
9570 – Implantação do Projeto Clonar para Preservar 0 130.000 129.800 129.800 
1998 – Projeto – ZÔO de conscientização e educação ambiental  310.000 17.054 11.874 11.874 
0002 – Projeto – ZÔO De Conscientização e Educação Ambiental – 
Inclusão Social  310.000 17.054 11.874 11.874 
3129 – Reforma de recintos para animais no jardim zoológico . 210.000 0 0 0 
4086 - Assist ência a animais  1.990.000 1.883.535 1.825.000 1.825.000 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0002 - Assistência a animais-Fundação Jardim Zoológico de Brasília- 
Brazlândia    1.990.000 1.883.535 1.825.000 1.825.000 
4088 – Capacitação De Servidores  0 37.117 37.117 37.117 
5778 – Capacitação de servidores da Fundação Jardim Zoológico de 
Brasília 0 37.117 37.117 37.117 

Total do Programa 3.396.000 2.084.760 2.015.665 2.015.665 
 
Indicadores  
 
Denominação do Indicador  Unidade 

de Medida  
Índice mais 

Recente Apurado em Periodicidade de  
Apuração 

Desejado/Alcançado  Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Número de Visitas 
Vinculadas aos Programas 
Educativos 

Pessoa 508.919 31/12/13 Mensal 120.000/ 
210.849 

130.000/ 
508.819 

135.000 140.000 FJZB 

Número de Público 
Pagante 

Pessoa 524.636 31/12/13 Diária 300.000/ 
519.310 

400.000/ 
524.636 

900.000 600.000 FJZB 

Recintos Construídos m2 181 31/12/12 Anual 
6.000/ 

625 
2.750/ 

181 13.000 3.600 FJZB 

 
No decorrer de 2013 foram realizadas diversas alterações orçamentárias no intuito de permitir 

uma melhor execução dos programas, projetos e atividades previstos para o exercício, incluindo a 
necessidade de atendimento das despesas continuadas previamente estabelecidas.  
                    Apesar de não ter atingido a meta de construção de recintos, a FJZB teve um saldo positivo em 
2013 em consequência dos investimentos em reformas importantes dos recintos, em especial aqueles para 
jacaré, sucuri, ariranha e orangotango, a fim de receber novas espécies de animais (orangotango), bem 
como, promover melhores condições de vida para todos. Totalizando 2.496 m2 em obras de reforma. Os 
investimentos resultaram, também, em melhorias na qualidade do atendimento veterinário e da nutrição dos 
animais por meio de pesquisas, capacitações e alterações de manejo, além de uma FJZB melhor equipada 
e preparada para aderir aos Programas de Reprodução para Conservação das espécies de animais 
silvestres. 

 

2. Outras Realizações 
 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO  E SERVIÇOS AO ESTADO – MEIO AMBIENTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

3191 - Melhoria das estruturas Físicas  500.000 410.000 299.975 199.975 
0002 - Melhoria das estruturas Físicas-Fundação Jardim 
Zoológico de Brasília- Candangolândia 500.000 410.000 299.975 199.975 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  10.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  5.762.723 5.677.130 5.615.087 5.615.087 
8750 - Administração de Pessoal-Fundação Jardim Zoológico 
de Brasília- Candangolândia 5.762.723 5.677.130 5.615.087 5.615.087 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  350.000 283.954 283.733 283.733 
9573 - Concessão de Benefícios a Servidores-Fundação Jardim 
Zoológico de Brasília- Candangolândia 350.000 283.954 283.733 283.733 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  12.558.726 10.998.326 10.352.775 10.326.294 
9662 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Fundação Jardim Zoológico de Brasília- Candangolândia 12.558.726 10.998.326 10.352.775 10.326.294 

Total do Programa  19.181.449 17.369.410 16.551.570 16.425.090 
 
 Neste programa foram realizados os pagamentos de despesas com pessoal ativo da FJZB: 

vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, despesas variáveis (adicional noturno e substituições) 
e indenizações e restituições trabalhistas. Pagamento das folhas de competência janeiro a dezembro/2013; 
bem como o pagamento de benefícios aos servidores: auxílio-creche, auxílio-alimentação e auxílio-
transporte. Encerrando o exercício com 83 servidores em 2013. 

 Foram realizados todos os pagamentos relativos as despesas de duração continuada, tais 
como: 

1) Serviços públicos (CEB, CAESB e Telefonia); 
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2) Contratos administrativos: prestação de serviços terceirizados (apoio operacional nas áreas 
de trato de animais, manutenção, bilhetagem, orientação de visitantes, jardinagem, conservação e limpeza), 
contrato de locação (copiadoras), documentação e comunicação (ECT – Empresa de Correios e Telégrafos, 
custeio de publicações do Diário Oficial do Distrito Federal), fornecimento de combustíveis, confecção de 
chaves, aquisição de material de consumo diverso (expediente, informática, material para manutenção de 
bens imóveis, etc.), além de pagamento de diárias e passagens e aquisição de equipamentos e material 
permanente (aparelho completo de Raio-X, conjunto de vídeo cirurgia, sistema digital, balança eletrônica 
para pesar animais de grande porte, balança digital, mesa cirúrgica, mesa de atendimento em aço inox, 
maca em aço inox, bomba de seringa, canil em aço, carro de parada cardíaca adulto, detector fetal, mocho, 
suporte de soro com rodízios e oxímetro de pulso, sistema de controle térmico para microscopia, conjunto 
de aparelhos de micromanipulação celular, geladeiras, freezers, aparelhos de micro-ondas), o que totalizou 
a execução de  24 (vinte e quatro) contratos administrativos. 

Ressaltam-se, também, as melhorias das estruturas físicas, em especial do atual Hospital 
Veterinário. 

 

PROGRAMA  TÉMATICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado  Liquidado 

2426 -Reintegra Cidadão 190.000 155.503 146.945 136.964 
8399 – Reintegra cidadão-Fundação Jardim Zoológico de Brasília- 
Candangolândia 

190.000 155.503 146.945 136.964 

Total do Programa 190.000 155.503 146.945 136.964 

 
Objetiva a assistência e ressocialização de sentenciados à disposição da Fundação Jardim 

Zoológico de Brasília, conforme Contrato nº 03/2008 celebrado com a FUNAP – Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso do DF; sendo atendidos 06 (seis) sentenciados no mês de dezembro. 

 

3. Informações Complementares 
 
A Superintendência de Educação e Lazer (SUEL) da Fundação Jardim Zoológico de Brasília é 

responsável pelos projetos na área de educação ambiental, lazer, programação das atividades culturais nos 
feriados e datas festivas e por toda a visitação monitorada que atende escolas e grupos sociais da cidade e 
das mais variadas regiões do entorno do Distrito Federal. 

No ano de 2013 houve um aumento de 141,7% (cento e quarenta e um vírgula sete por cento) 
nas atividades desenvolvidas em relação a 2012. Por meio da SUEL, atendeu-se 508.919 pessoas, 
distribuídas em diversos programas de educação ambiental, tais como: Zoo Noturno; Zoo Toque para 
deficientes visuais; o Zoo vai à Escola, que leva educação ambiental por meio de palestras e leva o museu 
intinerante para as escolas do DF; dentre outros. A FJZB possui como objetivo o aumento de 20% de 
atendimento a cada ano nos programas de educação ambiental. No exercício passado parte deste aumento 
justifica-se pelo incremento nas visitas não monitoradas de escolas e pelo atendimento do museu, incluídas 
as exposições itinerantes. 

A FJZB, por meio da Superintendência de Conservação e Pesquisa - SUCOP, responsável 
pelas atividades de pesquisa e conservação das espécies silvestres, bem como pela saúde e bem estar dos 
animais do plantel, em 2013, promoveu 11 cursos de capacitação a fim de oferecer conhecimento sobre a 
fauna para os vigilantes e recreadores que prestam serviço no Zoológico de Brasília, totalizando 159 
pessoas treinadas, além de inúmeros policiais da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal. 

Outro evento significativo promovido pela FJZB em parceria com a Sociedade de Zoológicos do 
Brasil (SZB) foi o curso sobre Enriquecimento de Recintos e Bem-estar Animal, que capacitou 29 pessoas, 
dentre eles 17 técnicos do Zoológico de Brasília.  

Ainda dentro da linha de treinamento e capacitação elaborou-se um curso específico para 
cuidadores de animais que será ministrado pelo PRONATEC/IFB. Esse curso terá duração de 200 horas e 
dará capacidade técnica para formação de novos profissionais no Distrito Federal. 
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As ações de pesquisa continuam sendo consideradas como um dos pilares da FJZB. 
Atualmente 16 (dezesseis) projetos de pesquisa estão sendo conduzidos por pesquisadores das instituições 
de ensino do Distrito Federal e por técnicos da FJZB, sob a coordenação da SUCOP. No ano de 2013, dois 
projetos foram concluídos com sucesso. 

 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  
 
Apesar dos cortes e bloqueios sofridos no orçamento de 2013 desta Fundação, concluímos 

que a FJZB está executando a contento a missão de encantar as pessoas por meio da ciência e da 
integração com a natureza, visando mostrar a importância da fauna e sua integração com o ambiente. 

Esta gestão investiu na capacitação de seus servidores acreditando ser uma alternativa à falta 
de servidores do quadro. Espera-se sanar esse problema com a realização de concurso público no ano de 
2014. 
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15.5. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO 
FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL – UO: 21.208   

Competências 
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental, 

doravante denominado IBRAM, criado pela Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007 (DODF 30/05/2007), 
reestruturado pelo Decreto 33.316 de 08 de novembro de 2011, e alterações, e regulamentado pelo Decreto 
nº 28.112, de 11 de julho de 2007, que instituiu seu Regimento Interno, é uma entidade autárquica de 
personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à 
Secretaria de Estado Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e tem por finalidades o disposto no 
artigo 2º de sua Lei de criação:  

I – executar e fazer executar as políticas ambientais e de recursos hídricos do Distrito Federal; 
II – controlar e fiscalizar, com poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais e hídricos do 

Distrito Federal, bem como toda e qualquer atividade ou empreendimento que cause ou possa causar 
poluição ou degradação do meio ambiente e dos recursos hídricos. 

Para alcançar suas finalidades, as principais competências, descritas no artigo 3º de sua Lei de 
criação, bem como no artigo 3º de seu Regimento Interno, são: 

I - propor normas e padrões de qualidade ambiental e dos recursos hídricos; 
II - definir normas e padrões relativos ao uso e manejo de recursos ambientais e dos recursos 

hídricos; 
III - propor e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação, preservação, 

recuperação, restauração, reparação e vigilância dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal; 
IV - propor a definição e executar o controle dos zoneamentos ambientais e do zoneamento 

ecológico econômico; 
V - proceder à avaliação de impactos ambientais; 
VI - promover o licenciamento, a autorização, a fiscalização e o monitoramento de atividades, 

empreendimentos, produtos e processos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como 
daqueles capazes de causar degradação ambiental, em todo o território do Distrito Federal; 

VII - propor a criação e promover a gestão e a administração de todas as unidades de 
conservação e todos os parques sob domínio do Distrito Federal, bem como de outras áreas protegidas; 

VIII - implantar e operacionalizar sistemas de informações e de monitoramentos ambientais e 
de informações sobre os recursos hídricos; 

IX - fiscalizar e aplicar penalidades administrativas pelo não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, nos termos da legislação em vigor; 

X - planejar e desenvolver programas de educação ambiental; 
XI - promover a proteção e o manejo integrado de ecossistemas, de espécies, do patrimônio 

natural e genético e de representatividade ecológica do Distrito Federal; 
XII - disciplinar, cadastrar, licenciar, autorizar, monitorar e fiscalizar atividades, processos e 

empreendimentos, o uso e o acesso aos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal; 
XIII - regulamentar, analisar, registrar e controlar a produção, armazenamento, transporte, 

comercialização, utilização e a disposição final de produtos perigosos, no que tange à proteção ambiental, 
em atividades agrossilvopastoris, industriais, comerciais e de prestação de serviços, conforme legislação em 
vigor; 

XIV - desenvolver ações de assistência e apoio às instituições públicas e à sociedade, em 
questões de acidentes e emergências ambientais e de recuperação e melhoria da qualidade ambiental; 

XV - promover o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e o apoio à adoção de 
tecnologias limpas, ao extrativismo e às populações tradicionais; 

XVI - aplicar, no âmbito de sua competência, os dispositivos e acordos nacionais e 
internacionais relativos à gestão ambiental e dos recursos hídricos; 

XVII - prevenir, monitorar e controlar desmatamentos, queimadas e incêndios florestais; 
XVIII - julgar, em primeira instância, os recursos interpostos aos autos de infração e 

notificações oriundos do exercício do poder de polícia administrativa do Instituto; 
XIX – fazer recolher, junto à conta da autarquia, preços públicos de licenciamento ambiental e 

dos recursos hídricos, multas, taxas de fiscalização ambiental e de recursos hídricos e recursos oriundos de 
compensações ambientais, entre outros, nos termos da legislação vigente. 

Adicionalmente às competências citadas, no ano de 2013 foi formalizado entre o Governo do 
Distrito Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o 
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Acordo de Cooperação Técnica nº 38/2013, previsto pela Lei Complementar nº 140 de 8 de dezembro de 
2011, para execução das competências referentes à gestão dos recursos faunísticos do Distrito Federal, a 
ser exercido pelo IBRAM, com a criação do Setor de Gestão da Biodiversidade através do Decreto 34.860 
de 20 de novembro de 2013. Sendo assim, compete ao Distrito Federal, por intermédio do IBRAM: 

a) Prover as condições estruturais e de recursos humanos adequados para a execução da 
política de gestão de fauna; 

b) Autorizar e fiscalizar o uso e o manejo dos recursos faunísticos, assim como o transporte, o 
beneficiamento e a comercialização de produtos e subprodutos da fauna silvestre, no âmbito de sua 
competência; 

c) Autorizar captura e coleta de fauna nos processos de licenciamento ambiental cuja 
condução seja de sua competência; 

d) Implantar e utilizar o SISFAUNA; 
e) Compartilhar informações com o IBAMA, prestando informações para a formação e 

atualização do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente – SINIMA; 
f) Atuar nas ações de fiscalização de combate ao tráfico intra e interestadual de animais 

silvestres; 
g) Disponibilizar as informações sobre gestão dos recursos faunísticos de competência distrital 

em página da rede mundial de computadores. 
A gestão dos recursos naturais provenientes da flora também já estão entre as competências 

do Distrito Federal, por força da Lei Complementar 140/2011 de Lei Federal 12.651/2012. Sendo que as 
seguintes atividades já estão sendo exercidas pelo órgão: aprovação do manejo e da supressão de 
vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas distritais, Unidades de Conservação, 
imóveis rurais e em empreendimentos licenciados ou autorizados pelo Distrito Federal.  

Está em fase de finalização o Acordo de Cooperação entre IBAMA e IBRAM para acesso ao 
Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – SINAFLOR, possibilitando a efetiva 
execução do controle da origem da madeira, carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais no 
âmbito do Distrito Federal e emissão do Documento de Origem Florestal necessário ao transporte, por 
qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais. 
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Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Quadro do IBRAM 15 94 26 136 265 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 30 - 26 - 56 

Requisitados 

 GDF 05 30 16 51 102 

GDF Empresa 01 - - - 01 

Governo Federal - - 01 - 01 

Força- tarefa - 07 - 38 45 

Termo de Cooperação Técnica SEE/IBRAM - - - 04 04 

FUNAP - 09 - - 09 

Estagiários CIEE - 13 - 03 16 

Subtotal 51 153 69 232 505 

(-) Cedidos para outros órgãos - - - 6  

Total Geral 51 153 69 226 499 

 

 

Figura 1: Comparativo da força de trabalho - 2008 a  2013. 
 

1. Realizações  
 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
 
OBJETIVO GERAL:  

Assegurar a preservação e a conservação do meio amb iente, mediante ações que possibilitem: 
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, des envolver e coordenar sistemas de informações e 
bancos de dados para a gestão ambiental e dos recur sos hídricos; aprimorar os serviços 
conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos ; promover a sustentabilidade das áreas 
protegidas e fomentar a educação ambiental. 
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Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2214 - Plano de Preservação do Cerrado e Combate As 
Queimadas 10.000 0 0 0 
3070 - Implantação de Unidades de Conservação  6.000 1.000 0 0 
3092 - Implantação de Agendas Ambientais  40.000 153.960 8.645 550 
0001 - Implantação de Agendas Ambientais--Distrito Federal 40.000 153.960 8.645 550 
4094 - Promoção da educação Ambiental e Ações Sustentáveis  135.000 225.862 84.642 71.414 
0001 - Promoção da educação Ambiental e Ações Sustentáveis--
Distrito Federal 135.000 225.862 84.642 71.414 
4095 - Realização  das Atividades de Fiscalização Ambiental  129.700 378.186 173.775 172.725 
0001 - Realização das Atividades de Fiscalização Ambiental--
Distrito Federal 129.700 378.186 173.775 172.725 
4096 - Realização das Atividades de Licenciamento Ambienta l 129.700 157.872 119.700 119.700 
0001 - Realização das Atividades de Licenciamento Ambiental--
Distrito Federal 129.700 157.872 119.700 119.700 
4097 - Informações Para Gestão Ambiental e Práticas 
Sustentáveis 340.000 1.024.370 497.463 489.708 
0001 - Informações Para Gestão Ambiental e Práticas 
Sustentáveis--Distrito Federal 340.000 1.024.370 497.463 489.708 
4098 - Preservação de Áreas Protegidas e Recursos Floresta is 385.000 813.452 456.181 400.475 
0001 - Preservação de Áreas Protegidas e Recursos Florestais--
Distrito Federal 385.000 813.452 456.181 400.475 
4099 - Atendimento de emergências Ambientais  492.000 483.332 142.484 106.907 
0001 - Atendimento de emergências Ambientais--Distrito Federal 392.000 423.615 82.767 81.000 
5606 - Atendimento de emergências Ambientais-Apoio Ao Sistema 
de Atendimento de emergências Ambientais do Distrito Federal - 
Prevenção e Combate de Queimadas no Distrito Federal.-Distrito 
Federal 100.000 59.717 59.717 25.907 
4100 - Modernização da Gestão Ambiental  300.000 324.602 150.085 150.085 
0001 - Modernização da Gestão Ambiental-Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos-Distrito Federal 300.000 324.602 150.085 150.085 
5183 - Revitalização de Parques  2.470.000 520.000 315.279 0 
5121 - Revitalização de Parques-Revitalização do Parque de Águas 
Claras e do Parque ecológico no Park Way-Distrito Federal 1.300.000 500.000 315.279 0 

Total do Programa  4.437.400 4.082.636 1.948.254 1.511.564 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0009 – Mitigar e controlar os riscos de danos ao me io ambiente, ocasionados por acidentes e pela 
implantação de atividades utilizadoras de recursos ambientais e potencialmente poluidoras.  
 
Indicadores: 

 

Denominação do Indicador Unidade 
de medida  

Índice mais 
recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de apuração 

Desejado em Fonte de 
informação  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Procedimento Fiscalizatório Unidade 1.232 31/12/2010 Anual 4.480/ 
4.000 

1.500/ 
1.708 1.950 2.085 

IBRAM 

Parecer Técnico Conclusivo de 
Licenciamento Unidade 932 31/12/2010 Anual 

1.540/ 
798 

2.200/ 
811 2.640 2.640 IBRAM 

Informação Técnica de Licenciamento Unidade 1.108 31/12/2012 Anual - 
1.400/ 
811 1.680 2.016 IBRAM 

Licenças Ambientais Prévias 
Concedidas Unidade 18 31/12/2012 Anual - 25/ 

27 30 36 
IBRAM 

Licenças Ambientais de Instalações 
Concedidas Unidade 48 31/12/2012 Anual - 

60/ 
61 72 87 IBRAM 

Licenças Ambientais Operações 
Concedidas Unidade 112 31/12/2012 Anual - 

140/ 
107 162 202 IBRAM 

Autorizações Ambientais Concedidas Unidade 59 31/12/2012 Anual - 70/ 
99 

84 100 IBRAM 
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Descrição dos Indicadores: 
 
1)  Procedimento Fiscalizatório 
 
As atividades fiscalizatórias do IBRAM em 2013 foram: 

− Fiscalização de atividades licenciadas; 

− Apuração fiscal de Processos de reserva legal e regularização ambiental rural; 

− Atendimento de demandas/denúncias encaminhadas pela Ouvidoria deste Instituto e por 
outros órgãos do GDF; 

− Atendimento e resposta ao Ministério Público e DEMA (Delegacia de Meio Ambiente); 

− Elaboração de réplicas referentes às defesas dos autos; 

− Planejamento e execução de operações de Fiscalização Ambiental; 

− Participação em operações coordenadas por outros órgãos do GDF. 

 
O IBRAM planejou e executou ações fiscalizatórias no ano de 2013 relativas às ocorrências: 

 

− Descumprimento de Licença Ambiental n° 063/2012 - Operação Noroeste; 

− Ocupação Irregular do Solo (Operação Córregos do Urubu e Taquari); 

− Lançamento irregular de esgoto (Operação Córrego do Cortado); 

− Descumprimento de condicionantes de Licença Ambiental ou funcionamento sem a mesma       
(Operação Marmorarias); 

− Ocupação irregular do solo (Parque Sucupira); 

− Ocupação Irregular em Áreas de Preservação Permanente e/ou captação de água sem 
outorga da ADASA (Reserva D – Brazlândia); 

− Lançamento de esgoto in natura e derivados de petróleo no Córrego Guará; 

− Operação Abatedouros; 

− Captação irregular de água e lançamento de efluentes no Lago Paranoá; 

− Ocupação irregular da REBIO do Guará; 

− Operação Concreteiras; 

− Preservação de Reserva Legal e APP; 

− Operação Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. 

 

Procedimentos Administrativos emanados das atividad es de fiscalização em 2013:  

− Autos de Infração: 605; 

− Autos de constatação: 92; 

− Termos de Intimação: 129; 

− Termos de apreensão – maus tratos animais: 27; 

− Relatórios de Vistoria: 796; 

− Termos de Vistoria: 39; 

− Termos de Desinterdição/Desembargo: 20. 
 

Participação em operações conjuntas com outros órgã os:  

− Operações Veículos de Tração Animal, coordenação – Coordenadoria das Cidades; 

− Operações do Comitê de Uso e Ocupação de Solo, coordenação – SEOPS – Secretaria de 
Ordem Pública e Social do Distrito Federal; 

− Operação Lago Limpo, coordenação – ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e 
Saneamento Básico do Distrito Federal. 
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Resultados Alcançados 
Em que pese as dificuldades enfrentadas, como a escassez de mão de obra e procedimentos, 

os resultados das atividades realizadas no decorrer do ano de 2013 superou o índice de 1500 
Procedimentos Fiscalizatórios, atingindo um total de 1.708. 
   
Licenciamento Ambiental 
 
Parecer Técnico de Licenciamento 

Foram expedidos 811 Pareceres Técnicos de Licenciamento, inferiores aos 2.200 desejados, 
visto à complexidade dos processos analisados neste ano de 2013, principalmente voltados a regularização 
de Setores Habitacionais de população de baixa renda e obras de infraestrutura. 

 
Informações Técnicas de Licenciamento 

Foram emitidos 811 Pareceres Técnicos de Licenciamento, inferiores às 1.400 desejadas, visto 
à evasão de Analistas de Atividades de Meio Ambiente para outras carreiras, ocasionando baixo rendimento 
nas análises dos processos. 

 
Licenças Ambientais Prévias Concedidas 

As 27 Licenças Ambientais Prévias emitidas superam a meta desejável de 25, contudo 
demonstra uma eficiência no processo de licenciamento de alguns empreendimentos como Postos de 
Gasolina. 

 

Licenças Ambientais de Instalações Concedidas 
61 Licenças Ambientais de Instalações foram emitidas em 2013 atingindo a meta desejável, 

contudo a redução da força de trabalho no Licenciamento Ambiental dificulta a celeridade de análise de 
processos. 

 

Licenças Ambientais de Operações Concedidas 
107 Licenças Ambientais de Operações foram expedidas em 2013, inferiores às 140 

desejáveis, demonstrando também que a redução da força de trabalho no Licenciamento Ambiental dificulta 
a celeridade de análise de processos. 

 

Autorizações Ambientais Concedidas 
99 Autorizações Ambientais emitidas em 2013,superam o indicador desejável de 70, 

demonstrando eficiência no processo de licenciamento de alguns empreendimentos. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0010 – Promover a educação ambiental para melhoria da qualidade de vida da população 
 
Indicadores: 
 

Denominação do Indicador Unidade de Medida Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado em Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Multiplicadores capacitados em 
Educação Ambiental 

Pessoa -  Anual - 30/ 
32 

40 50 IBRAM 

Pessoas atendidas em Educação 
Ambiental 

Pessoa -  Anual - 1.000/ 
4.999 

1.200 1.500 IBRAM 

Termos de cooperação 
estabelecidos Unidade 1 31/12/2011 Anual 2/ 

4 
4/ 
1 

6 8 IBRAM 

 
 Neste objetivo especifico o IBRAM buscou alcançar o índice do “Multiplicadores 

capacitados em Educação Ambiental” por meio da mensuração com os resultados do Projeto Reeditor 
Ambiental que contou com a capacitação de 32 educadores ambientais. 

O curso Reeditor Ambiental é uma qualificação em educação ambiental, em especial, para 
professores da rede de ensino público do Distrito Federal, focalizando as experiências dos educadores 
acerca das questões culturais e ambientais, com carga horária de 180 horas, sendo 100 horas diretas e 80 
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indiretas. Foram efetuadas inicialmente 42 inscrições, porém encontram-se frequentando o curso apenas 32 
participantes. 

 
Neste curso Foram realizados 29 (vinte e nove) encontros:  

−  Automassagem e dança circular; Discussão sobre o conceito de Educação Ambiental; 
Apresentação dos participantes utilizando a técnica dos cartões; Exibição do documentário relacionado com 
a obra de Darcy Ribeiro, “O Povo Brasileiro”; Realização do exercício “Aquarela”, no qual cada participante 
faz uma pintura em um papel branco para expressar seus sentimentos; Avaliação do encontro pela técnica 
“Espinha de peixe”, em que cada participante descreve em uma única palavra como foi a manhã do curso; 

− Aula sobre a geografia física da Estação Ecológica de Águas Emendadas; Trilha monitorada 
na margem direita da Lagoa Bonita; Palestra “Os Grandes Marcos da Educação Ambiental”, pelo professor 
Irineu Tamaio da Universidade de Brasília; Informações; Palestra “A Vegetação do Cerrado”, pelo Professor 
Manoel Cláudio, do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília;Entrega para alguns 
professores do livro “Poesia e Prosa II”(coletânea de poesias ambientais feitas por alunos da rede pública 
de ensino do Distrito Federal); Apresentação do site do Nepso (www.nepso.net) e de sua metodologia, com 
a finalidade de auxiliar os professores na elaboração do projeto de pesquisa “Nossa Escola Pesquisa sua 
Opinião”, o qual deverá ser apresentado por todos para conclusão do curso Reeditor Ambiental;Palestra 
“Saúde Integral” pelo médico convidado Marcos Freire, gerente do Centro de Referência de Práticas 
Integrativas em Saúde – CERPIS (Planaltina/DF) – Secretaria de Estado de Saúde do DF; dentre outros. 

 
 As atividades realizadas relativas ao indicador foram as seguintes: 
 

Evento/Atividade 
Número de 

pessoas 
atendidas 

Fórum Diagnóstico e Novos Rumos para a Educação Ambiental 38 
Centro de Práticas Sustentáveis do IBRAM 76 
Trilha Monitorada – ESEC-AE (Estação Ecológica Águas 
Emendadas) 

797 

A Comunidade e a ESEC-AE 1100 
ParticiParque 1620 
Oficina – Núcleo Rural Taquara 200 
Fogo Apagou 440 
X Congresso Reeditor Ambiental  640 
NEPSO – Escola Classe ETA 44 28 
NEPSO – Parque Águas Claras 60 

Total  4.999 

 
Fórum Diagnóstico e Novos Rumos para a Educação Amb iental no Distrito Federal  
 

Foi realizado o Fórum denominado Diagnóstico e Novos Rumos para a Educação Ambiental no 
Distrito Federal, com a participação de atores chave na área de Educação Ambiental do Distrito Federal, a 
fim de construir, de maneira participativa, as propostas para superação das lacunas e aproveitamento dos 
potenciais, no campo da Educação Ambiental identificados na pesquisa realizada no âmbito do Contrato 
IBRAM/UNESCO anteriormente citado (item 2.2.2). Esse mapeamento e o fórum fizeram-se necessários, a 
fim de cumprir a Lei nº 3.833/2006, que dispõe sobre a educação ambiental no Distrito Federal, 
principalmente o inciso X, de seu artigo 5º: 

Art. 5º São princípios básicos da educação ambiental: 
X - o desenvolvimento de ações junto a todos os membros da coletividade, respondendo às 
necessidades e interesses dos diferentes grupos sociais e faixas etárias. 

O evento foi realizado em 06 de abril de 2013, no Jardim Botânico de Brasília, com a participação de 38 
atores chave na área de Educação Ambiental do Distrito Federal. A ação teve como resultados: 

− Apresentação do “estado da arte” da Educação Ambiental no Distrito Federal – diagnóstico 
construído pelo consultor Sérgio Ribeiro (Contrato UNESCO SA-2837/2012) sobre as entidades privadas 
desenvolvedoras de ações de Educação Ambiental no DF; 

− Definição de ações prioritárias para o fortalecimento da Educação Ambiental no Distrito 
Federal pelos participantes do evento. 
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Centro de Práticas Sustentáveis do IBRAM  

 
O Centro de Práticas Sustentáveis do IBRAM, localizado no Condomínio Jardins Mangueiral, é 

fruto da compensação ambiental decorrente deste empreendimento. Este centro foi inaugurado em 05 de 
junho de 2013 e passado ao patrimônio do IBRAM com o objetivo de promover a Educação Ambiental 
voltada para a formação de consciência e sensibilização de futuros profissionais da área de Construção Civil 
(arquitetos, engenheiros, etc). Apesar do foco voltado para a construção sustentável, é certo que outras 
atividades serão desenvolvidas de modo a promover práticas sustentáveis, tais como: horta orgânica, 
viveiro e fomento ao empreendedorismo ambiental. 

O Centro de Práticas Sustentáveis foi totalmente construído com base em uma proposta 
pedagógica e arquitetônicamente sustentável, utilizando materiais certificados e boas práticas ambientais, 
como telhado verde e captação de água de chuva. Assim, no Centro é possível “vivenciar” essas ações 
dentro de um ambiente ecológico, pois o simples fato de “estar dentro” da estrutura citada já altera a 
percepção do meio ambiente, funcionando como uma ação de sensibilização e conscientização ambiental.    
Seguem as ações realizadas em 2013: 

− Inauguração do Centro de Práticas Sustentáveis; 

− Elaboração do “Projeto Compartilhar” para implementar a visitação orientada ao Centro de 
Práticas Sustentáveis do Jardins Mangueiral, com o objetivo de viabilizar a visitação ao Complexo por 
alunos de Arquitetura e Engenharia das Universidades e Faculdades locais ou de outros Estados, para 
difundir os conceitos e técnicas de construção sustentável. 

Trilha monitorada na Estação Ecológica de Águas Eme ndadas (ESEC-AE)  
A trilha, numa perspectiva transdisciplinar, favorece a construção do conhecimento ao 

contextualizar, religar os saberes e ultrapassar os campos específicos das diversas áreas do conhecimento. 
O atendimento em trilha monitorada na ESEC-AE está sistematizado em três momentos: a) boas vindas ao 
visitante; b) roda de automassagem, com apresentação da carta da ESEC-AE; e c) contato direto com a 
natureza na trilha monitorada na margem direita da Lagoa Bonita.  

Foi realizado o atendimento de 797 pessoas em trilhas monitoradas com os seguintes grupos: 

− 16/04/13 - Faculdade de Educação - UnB – Fundamentos da Educação Ambiental - 16 
alunos; 

− 19/04/13 - Instituto Federal de Brasília – 30 alunos; 

− 22/04/13 - Funcionários do STJ - 30 servidores; 

− 08/05/13 – Gestão Ambiental - Faculdade UnB Campus Planaltina - 20 alunos; 

− 09/05/13 - Secretaria de Estado de Saúde – 30 funcionários; 

− 15/05/13 – Escola Classe 08 de Planaltina DF - 30 professores; 

− 16/05/13 – Escola Classe 08 de Planaltina DF – 15 professores; 

− 22/05/13 - Ciências Naturais – Faculdade UnB Campus Planaltina - 20 alunos; 

− 23/05/13 - Ciências Naturais – Faculdade UnB Campus Planaltina - 21 alunos; 

− 29/05/13 – Grupo Maria Faceira – 15 pessoas; 

Participantes do Fórum Diagnóstico e Novos Rumos 
para a Educação Ambiental no DF. 

Consultor apresenta resultados da pesquisa realizada 
sobre Educação Ambiental no DF 
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− 13/06/13 – Escola Classe 06 de Planaltina DF - 30 alunos; 

− 18/ 06/13 – Instituto Histórico e Geográfico do DF - 50 professores; 

− 26/06/13 – Escola Classe Santos Dumont Planaltina DF - 20 alunos; 

− 27/06/13 – Escola Classe Santos Dumont Planaltina DF - 20 alunos; 

− No segundo semestre houve atendimento de 15 turmas de alunos dos professores 
participantes do curso Reeditor Ambiental – 450 alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A comunidade e a Estação Ecológica de Águas Emendad as (ESEC-AE)  
As Unidades de Conservação (UC) no Distrito Federal encontram-se ladeadas e pressionadas 

pelo avanço da malha urbana, nesse sentido faz-se necessário uma aproximação da comunidade com a UC 
mediada por ações de educação ambiental em acordo com o Plano de Manejo da ESEC-AE/IBRAM. 
Neste projeto, o trabalho com a comunidade consiste na oficina do corpo. Trata-se de um encontro semanal, 
às quartas-feiras, no período matutino, no condomínio Mestre D’Armas, destinado à realização de uma 
sequência curta de automassagem e movimentação circular. São atendidas em média 20 pessoas por 
encontro. 

Foram realizadas as seguintes ações em 2013: 
i. Trinta e três encontros realizados, totalizando 660 atendimentos. 
ii. Outras participações junto à comunidade: 

− Circuito Pedagógico (22/05/13) – Roda de Automassagem – 30 professores; 

− Dia Temático - Escola Classe Altamir (17/05/13) – Roda de Automassagem - 25 pais; 

− Centro de Referência de Práticas Integrativas de Saúde Planaltina - SESDF (23/05/13) - 
Roda de Automassagem - 115 pessoas da comunidade; 

− Dia Temático - Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina DF (12/06/13) – Roda de 
Automassagem e Dança circular - 30 professores e 120 alunos; 

− Centro de Referência de Práticas Integrativas de Saúde Planaltina – SESDF (20/06/13) – 
Roda de Automassagem – 120 pessoas da comunidade. 

 

Trilha monitorada com alunos de escolas públicas 
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Projeto ParticiParque  
O Projeto ParticiParque visa promover a valorização das comunidades locais para a gestão 

participativa dos parques, atraindo-as através de eventos e atividades lúdicas, ao mesmo tempo que cria 
espaços e estratégias para a mobilização social voltada à preservação e melhoria ambiental dos parques 
ecológicos do DF. 

Ações como essas são importantes para promover o conhecimento desses espaços pela 
comunidade, bem como desenvolver o sentimento de pertencimento e proteção dos mesmos, fortalecendo 
parcerias que busquem a educação e a preservação ambiental. 

Os eventos descritos a seguir foram as primeiras ações do projeto Participarque e propiciaram 
um aprendizado para uma maior abrangência e sucesso nos próximos. Entre os pontos que merecem maior 
atenção estão: maior integração entre as diversas áreas do IBRAM; melhor e mais ampla divulgação; 
mapeamento prévio das lideranças locais e melhoria da estrutura disponível para o evento. 
Foram realizados 3 (três) eventos: 

• Parque do Guará (dias 02, 03, 16, 17, 23 e 24 de fevereiro de 2013): Foram realizadas 
diversas atividades e exposições para a comunidade frequentadora do parque: Oficina de Contação de 
Histórias; exposição de fotos da ESEC-AE; Trilha Sensoperceptiva; Oficina de Pegadas de Animais do 
Cerrado; Oficina do Uso Consciente da Água e de Prevenção de Incêndios Florestais; Oficina de 
Reciclagem de Papel; Teatro da Polícia Militar Ambiental. Foram atendidas aproximadamente 800 
(oitocentas) pessoas no decorrer das atividades; 

• Parque de Águas Claras (Aniversário do Parque – 26 de abril de 2013): Atendimento aos 
estudantes do Centro Ensino do Areal e do COSE de Taguatinga, comemorando o aniversário do Parque 
Ecológico Águas Claras e a inauguração das obras. As atividades de educação ambiental, que contaram 
com a parceria da SEMARH, da Administração do Parque, do IBRAM e da BPMA, foram: trilha monitorada 
pelo Parque, teatro da Polícia Militar Ambiental, oficina de papel reciclado, oficina sobre animais do Cerrado 
e oficina sobre a água. Foram disponibilizados transporte e lanche para os alunos do Areal e atendidos, 
aproximadamente, 120 alunos. 

• Parque da Candangolândia (dia 12 de outubro de 2013): Foram realizadas diversas 
atividades para crianças da Candangolândia e de comunidades carentes do Distrito Federal. Em parceria 
com o grupo de escoteiros, houve atendimento de cerca de 700 crianças com oficinas de educação 
ambiental de contação de histórias, sobre a água, Mata Ciliar e sobre a fauna do Cerrado. 

     
 
  
    
 
 
 

  

Roda de Automassagem – atendimento à comunidade 
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                                Contação de Histórias                                                Oficina de reciclagem de Papel 

 

      
 
        
 

    
    

 

Oficina de Prevenção de Incêndios Florestais Oficina de Pegadas 

 

Teatro da Polícia Militar Ambiental Exposição de Fotos 
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Oficina de Educação Ambiental em ação comunitária n o núcleo rural de Taquara  
Ações na área rural sempre são muito significativas, visto a deficiência da presença do Estado 

em áreas mais afastadas e carentes e também a maior proximidade dessas comunidades com áreas de 
proteção ambiental. 

Nesse sentido, o IBRAM participou, juntamente com a SEMARH, de uma ação comunitária no 
núcleo rural de Taquara na Região Administrativa de Planaltina, promovida pela EMATER.  

Essa ação ocorreu no dia 19 de abril. Foi disponibilizada uma oficina de Educação Ambiental 
sobre os animais do Cerrado. As crianças e jovens puderam observar uma exposição com armas de caça 
apreendidas pelo IBAMA e materiais artesanais feitos com peles de animais ilegalmente comercializados. 
Além da caça ilegal que coloca os animais silvestres do Cerrado em risco, foram discutidos também os 
impactos do incêndio florestal na fauna. Ao final da palestra, as crianças receberam canecas com imagens 
dos animais do cerrado para serem pintadas. Foram atendidas aproximadamente 200 pessoas entre jovens 
e crianças. 

Campanha de Prevenção de Incêndios Florestais Fogo-Apagou  
Ao longo dos anos, as áreas verdes do Distrito Federal têm sido afetadas por ocorrências 

sucessivas de incêndios florestais, em sua grande maioria, causados por ação antrópica. Nesse contexto, 
pensou-se em uma campanha de educação ambiental para prevenção de incêndios florestais, tendo como 
público alvo principal comunidades rurais, localizadas próximas às Unidades de Conservação e Parques 
administrados pelo IBRAM, no sentido de sensibilizá-los para evitarem a queima de lixo e quanto aos 
cuidados que se deve ter com o fogo na reforma da pastagem, devendo tal prática ser a informada e 
autorizada pelo órgão competente.  

Além desses riscos, foi identificada uma grande frequência de oferendas religiosas com velas, 
realizadas dentro de áreas protegidas. Assim, a campanha passa a contemplar também a orientação das 
comunidades de terreiro, buscando promover uma prática mais aliada à preservação ambiental e a 
formação de parcerias importantes, visto que a natureza tem grande destaque na maioria das religiões 
afrodescendentes. 

Foram realizadas diversas ações, principalmente de planejamento, voltadas à prevenção de 
incêndios florestais, de forma articulada com parceiros externos (Grupo Executivo do Fogo e CBMDF) e 
internos (GERAM, SUGAP) para o estabelecimento de áreas prioritárias e melhor forma de atendimento, 
conforme segue. 

• Elaboração e aprovação de projeto de formação de multiplicadores / contadores de histórias 
do fogo – plano para a formação de 120 alunos, em dez escolas da rede pública do entorno de UCs com 
maior nº de focos de incêndio. Previsão de 5.000 alunos atendidos pelos multiplicadores ao final do projeto; 

• Participação no XV Fórum de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, nos dias 21 e 
22 de maio. Preparação de documentos para apresentação no Fórum; 

• Participação nas 2 reuniões do Grupo Executivo do Fogo (primeira quarta-feira de cada 
mês). Apresentação de proposta de mobilização permanente ao grupo; 

• Criação de folder com orientações para Queimadas Controladas; 
• Criação de folder para o Projeto Proteger, em parceria com a GERAM; 
• Criação de placas educativas de prevenção de incêndios para serem instaladas em 

Unidades de Conservação; 
• Atendimento a 360 crianças em ação educativa para a prevenção de incêndios no Parque 

Veredinhas, em Brazlândia, nos dias 15 e 16 de maio; 

Exposição de Artesanato Teatro da Polícia Militar Ambiental 
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• Elaboração de material educativo voltado para a prevenção de incêndios florestais (2 
folders: Projeto Proteger e Queimada Controlada); 

• Foi realizada uma palestra em uma Escola de Planaltina, onde se abordou o tema referente 
à fauna e flora do Cerrado, bem como seus recursos hídricos e os impactos dos incêndios florestais nesse 
bioma. Foram atendidas 80 crianças. 

    
 

 
 
Curso Reeditor Ambiental – ESECAE (10ª Edição)  

De acordo com as informações acima acerca do Curso Reeditor Ambiental, onde 32 
professores foram atendidos, os mesmos repassaram os conhecimentos adquiridos para cada um dos seus 
20 alunos. Totalizando 640 multiplicadores. 

 

 
   
 
          
 
 
Desenvolvimento da  
metodologia NEPSO 
instrumento de Educação 
Ambiental na Escola 
Classe ETA 44 de 
Planaltina. 
 
 
  

 
No dia 8 de agosto, uma servidora do IBRAM e um servidor da SEMARH procuraram a direção 

da escola e propuseram um trabalho de pesquisa de opinião em Meio Ambiente a ser desenvolvido com 
alunos da escola. Foram definidas duas turmas do 4º e 5º anos do ensino fundamental, totalizando 28 
alunos. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em 12 encontros com a realização de palestras e oficinas 
de educação ambiental, escolha do tema de pesquisa, elaboração e aplicação do questionário, tabulação 
dos dados, construção de gráficos e apresentação dos resultados da pesquisa no Congresso Reeditor 
Ambiental X. 

 

  

 

 

Folder elaborado para a campanha Folder elaborado sobre Queimada Controlada 
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Desenvolvimento da metodologia NEPSO como instrumen to de Educação Ambiental no Parque     
Ecológico de Águas Claras 

Servidores do IBRAM participantes do Curso Reeditor Ambiental, a fim de desenvolverem uma 
pesquisa de opinião, usando como base com a metodologia NEPSO, abordaram um tema bastante 
polêmico quanto à entrada de animais domésticos em Parques, mais especificamente no Parque de Águas 
Claras. 

Foram realizadas duas reuniões com a comunidade com cerca de 30 participantes para 
esclarecimento sobre a presença de animais domésticos em parques no Brasil e no mundo. Benefícios, 
problemas e legislação sobre o tema foram alguns dos assuntos abordados. Foram aplicados ainda mais de 
100 questionários para saber a opinião dos frequentadores do Parque de Águas Claras sobre o tema. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:  

0011 – Gerar informações para suporte à gestão ambi ental e às práticas sustentáveis no Distrito 
Federal 

 
Indicadores: 
 

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado em Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Pontos de monitoramento 
ampliados  Unidade 34 30/06/2011 Anual 

45/ 
87 

107/ 
197 127 147 IBRAM 

Emergências atendidas 
% -  Anual 

100/ 
100 

100/ 
100 100 100 IBRAM 

 
 Neste objetivo especifico destacam-se as seguintes realizações: 

Pontos de monitoramento ampliados  
Para compor a apuração deste indicador, foram somados os pontos monitorados da qualidade 

do ar (5), qualidade da água e vazão das nascentes (16), trechos monitorados pelo projeto RODOFAUNA 
(3), pelo projeto MAPEAR (83), do PROTERM (1), do PROMAQ (76 pontos, sendo 66 parques e 10 
unidades de conservação), do PROMAE (13), totalizando os 197 pontos monitorados no ano de 2013.  

Os programas, projetos, planos, estudos e ações desenvolvidos em 2013 no âmbito do Instituto 
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, relacionados 
ao monitoramento da qualidade ambiental e dos recursos hídricos, à prevenção e controle de riscos 
ambientais e ao uso sustentável dos recursos naturais do Distrito Federal, e às atividades de informações 
de dados ambientais e bibliográficos, são: Projeto Rodofauna; Projeto de Mapeamento de Áreas 
Degradadas e Fitofisionomias do Distrito Federal – MAPEAR; Programa de Monitoramento da Qualidade do 
Ar; Projeto de Monitoramento do Campo Térmico do Distrito Federal – PROTERM; Monitoramento da 
Fauna; Programa Adote uma Nascente – PAN; Ruído Ambiental; Programa de Monitoramento de Área 
Queimada nos Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal – PROMAQ; Plano de Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal – PPCIF; Plano Integrado de Combate aos Incêndios 
Florestais – PICIF; Levantamento de Aceiros; Contratação de Brigadistas; Programa de Monitoramento de 
Riscos com Produtos Perigosos; Mapeamento de Áreas de Riscos Envolvendo Postos de Combustíveis; 
Diagnóstico dos Pontos de Coleta de Pilhas, Baterias e Lâmpadas Fluorescentes no Distrito Federal; 
Monitoramento dos Acidentes com Produtos Perigosos; Programa de Monitoramento de Áreas Erodidas – 
PROMAE; Programa de Construções Sustentáveis; Sistema de Informações Ambientais do DF – SIG WEB; 
Cadastro Ambiental Rural; Projeto da Memória Ambiental - AMA. As realizações de tais atividades ao longo 
do ano de 2013, bem como uma breve descrição de cada uma, são apresentadas a seguir: 

Projeto Rodofauna 
O Projeto Rodofauna registra e georreferencia os animais atropelados, ao longo das Zonas 

Núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado. Estão sendo monitorados três trechos de rodovias que 
contornam a Estação Ecológica de Águas Emendadas – ESECAE, Jardim Botânico de Brasília – JBB, 
Reserva Ecológica do IBGE – RECOR, Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília – FAL/UnB e 
Parque Nacional de Brasília. O objetivo do projeto é identificar áreas com maior incidência de 
atropelamentos para que, posteriormente, sejam elaboradas medidas mitigadoras para conservação da 
fauna silvestre. Ao longo do ano de 2013, foram realizadas duas saídas de campo semanais, vistoriando 
cada uma das Unidades de Conservação – UC’s citadas. 
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    Imagens de fauna atropelada 

 

 Projeto de Mapeamento de Áreas Degradadas e Fitofi sionomias do Distrito Federal – MAPEAR 
 

O projeto de mapeamento de áreas degradadas do Distrito Federal realiza o monitoramento 
através de trabalho de campo e captação de pontos com uso de aparelhos de GPS (Global Positioning 
System) e análise de imagens de satélite, identificando os tipos de degradação e ocupação do solo de 
maneira a auxiliar estratégias e ações futuras para a recuperação de áreas degradadas e manutenção dos 
recursos naturais, da fauna silvestre e da vegetação nativa. A primeira etapa do projeto consistiu em 
mapear as UC’s do Distrito Federal. Os dados da primeira fase do projeto foram concluídos. Ao todo, 83 
(oitenta e três) parques já foram visitados e os mapas de áreas degradadas e fitofisionomias estão 
finalizados ou em fase de finalização. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
   Projeto MAPEAR - ARIE Dom Bosco 
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Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 
 

O monitoramento da qualidade do Ar consiste na medição, pelo menos uma vez por semana, 
da concentração de Partículas Totais em Suspensão – PTS e Fumaça, de forma pontual, utilizando 
equipamentos manuais instalados em cinco (5) pontos do Distrito Federal. As estações de monitoramento 
estão instaladas nos seguintes locais: Rodoviária do Plano Piloto, em Taguatinga Centro, no Setor 
Comercial Sul, no Engenho Velho- Fercal e nas dependências da fábrica de cimento CIPLAN (Cimento 
Planalto S.A.).  

 

      Mapa da rede de monitoramento da qualidade do ar no DF 

Projeto de Monitoramento do Campo Térmico do Distri to Federal – PROTERM-DF 
 

Este Programa visa realizar o monitoramento do campo térmico, de forma sistematizada, para 
caracterizar e compreender o comportamento da temperatura na superfície, correlacionando com o padrão 
de uso e cobertura da terra, e assim, identificar áreas que favoreçam a formação de ilhas de calor na região 
urbana. Atualmente, uma (1) estação de monitoramento do tempo e clima está em funcionamento no 
edifício-sede do IBRAM, realizando medições de Velocidade e Direção do Vento, temperatura e Unidade 
Relativa do Ar, Precipitação, Pressão Atmosférica, Radiação Solar Global e Radiação Ultra Violeta – UV. 

Monitoramento da Fauna 
 

O objetivo é listar as espécies de vertebrados e invertebrados, endêmicas ou não do Distrito 
Federal, apontando em quais ambientes característicos do Cerrado elas ocorrem com mais frequência e 
destacar as que estão sofrendo algum tipo de risco, de acordo com a lista de animais ameaçados do 
Ministério do Meio Ambiente – MMA e da International Union for Conservation of Nature – IUCN. 
Atualmente, o Monitoramento da Fauna está na fase de contração de consultores para o levantamento da 
Fauna e para compilação das fichas das espécies de ocorrência no DF e GO. As fichas preenchidas vão 
constar de informações detalhadas sobre as espécies de maneira que serão utilizadas para elaboração da 
Lista de Fauna Ameaçada do DF e GO 

Programa Adote uma Nascente – PAN 
 

O Programa, instituído no âmbito do Distrito Federal e coordenado pelo IBRAM, tem por 
finalidade incentivar e apoiar a adoção de medidas de preservação de nascentes no Distrito Federal. Ainda, 
com o objetivo de acompanhar a qualidade e quantidade de água nas nascentes da ESEC-AE e na área de 
influencia direta desta UC, em 2013 por meio do PAN foi realizado o monitoramento quali-quantitativo, com 
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frequência trimestral, em dezesseis (16) pontos nas Unidades Hidrográficas Mestre D’armas e Vereda 
Grande. 

     
Imagens de medição de vazão de nascentes. 

Ruído Ambiental 
 

O programa Ruído Ambiental tem como objetivo monitorar o ruído ambiental do DF, 
identificando as fontes de ruídos geradores de poluição sonora. Para este monitoramento, serão utilizados 
equipamentos de medição de nível de pressão sonora (SONÔMETROS), fixos ou móveis, e softwares de 
predição de ruído, para a geração dos mapas de ruído ambiental.  A unidade responsável pior tal atividade 
encontra-se atualmente no aguardo da aquisição dos equipamentos de monitoramento e do software para 
que em 2014 se inicie o monitoramento de ruído ambiental no Distrito Federal. 

 
Mapa do ruído ambiental no âmbito do Plano Piloto. 

 
Neste indicador, foram atendidas 100% das emergências comunicadas à unidade responsável, 

o que corresponde a 13 emergências com produtos perigosos. 
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Programa de Monitoramento de Área Queimada nos Parq ue e Unidades de Conservação do Distrito 
Federal – PROMAQ 

O Programa visa à identificação e avaliação das áreas queimadas por incêndios florestais nas 
UCs administradas pelo IBRAM. Tem como escopo a análise da susceptibilidade a incêndios florestais 
dessas unidades, bem como ações preventivas na ocorrência dessa degradação. Para a coleta das 
informações em campo é feito o preenchimento do Registro de Incêndio Florestal – RIF que contem os 
seguintes dados: localidade, data, tipo de vegetação atingida pelo fogo, registro da mensuração da área 
queimada (aferida por caminhamento com GPS). As informações dos RIFs são espacializadas gerando um 
mapa de localização de todos os registros de incêndio florestal detectados em cada UC ao longo do período 
de seca. Ao final, todos os mapas são compilados em relatório das áreas queimadas nos parques e 
unidades de conservação do DF. 

Ao longo de 2013, foram vistoriados 66 parques e 10 unidades de conservação, ou seja, o 
programa alcançou a marca de 100% de parques monitorados.  Foi mapeado um total de 1.898,18 ha de 
área queimada. Para 2014, o PROMAQ pretende manter o índice de 100% dos parques monitorados, 
contando com a colaboração dos agentes de parque e UCs para este fim.  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistorias realizadas em áreas queimadas. 
 

Ainda, no âmbito dos incêndios florestais foram elaborados três termos de referência para 
contratação de consultoria da UNESCO, que abordavam os seguintes temas: 

− Retardante de fogo : elaborar estudo sobre a eficácia e a potencial toxicidade da utilização 
de retardantes químicos de fogo no combate a incêndios florestais nos parques e unidades de conservação 
do Distrito Federal; 

− Torres de vigilância e detecção:  elaborar estudo sobre a localização ótima de torres de 
vigilância e detecção de incêndios florestais para os parques e unidades de conservação sob gestão do 
IBRAM; 

− Avaliação de biomassa:  levantamento bibliográfico das técnicas de controle de biomassa, 
a fim de se prevenir, ou atenuar a ocorrência de incêndios florestais. Indicação técnica, se necessário, de 
técnicas de controle de biomassa nos Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal. 

 
Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Floresta is do Distrito Federal – PPCIF 

O PPCIF existe desde 1996 e foi instituído pelo Decreto Distrital nº. 17.431 de 11 de junho de 
1996. O plano tem o objetivo de maximizar os recursos humanos e materiais na prevenção e combate aos 
incêndios florestais. Atualmente, é coordenado pelo IBRAM e conta com a participação de mais de 20 
instituições. Em 2013, foram realizadas oito reuniões ordinárias, gerando deliberações como: mutirão de 
limpeza, plano de aceiramento, plano de treinamentos, diretrizes para campanha de conscientização da 
população, projetos de educação ambiental, etc. 

Foi realizado, nos dias 21 e 22 de maio de 2013, o XV Fórum do Plano de Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal, que contou com 102 participantes e cumpriu sua 
função de dar publicidade às atividades desenvolvidas pelo Plano em 2012, bem como de ouvir a população 
sobre as expectativas da sociedade civil sobre o tema para 2013. 

Ainda, em 2013 foi elaborado um termo de referência com o objetivo de avaliar o Plano de 
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – PPCIF. Esta avaliação é fundamental para a busca da 
melhoria das ações das instituições participantes, da diminuição dos prejuízos causados e para evitar 
desastres ambientais. No entanto, devido a outras prioridades do órgão, não foi dada continuidade ao termo 
de referência elaborado. 
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Plano Integrado de Combate aos Incêndios Florestais  - PICIF 
O Plano Integrado de Combate aos Incêndios Florestais – PICIF consiste em uma reunião de 

dados e informações acerca da infraestrutura física, vegetação e acessos relativos aos parques e unidades 
de conservação sob administração do IBRAM. O Plano se baseia em adaptar as estruturas locais em 
eventuais estruturas de apoio para atividades de combate a incêndios florestais ou outros eventos críticos 
que necessitem de organização e logística para sua execução, a exemplo do Sistema de Comando de 
Incidentes – SCI, utilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em situações de combate a 
incêndios florestais. Em 2013, foi feita a revisão e atualização do PICIF para sete Parques e UCs sob 
gestão do IBRAM.  

 
Levantamento de Aceiros 

Foi realizado trabalho de levantamento da necessidade de aceiros em unidades de 
conservação elencadas pela Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas – SUGAP/IBRAM como 
prioritárias para esse trabalho. As vistorias indicaram o tipo de intervenção, bem como largura e extensão. O 
resultado foi apresentado em forma de mapa com indicação das faixas para confecção dos aceiros e locais 
de manutenção do aceiro já existente. No ano de 2013, as ações ficaram restritas apenas à revisão 
daqueles aceiros já levantados, mas ainda não executados. Tal revisão foi realizada juntamente com as 
vistorias do PROMAQ e PICIF. 

 
Contratação de Brigadistas  

Realizou-se concurso público para a contratação de 25 servidores temporários para o cargo de 
brigadistas florestais, sendo um chefe de brigada, 4 chefes de esquadrão e 20 brigadistas  para combater 
incêndios florestais nos parques e unidades de conservação e atender às necessidades da situação de 
emergência abarcadas pelo Decreto nº 34.389  de 22 de maio de 2013. Foram preenchidos 25 postos e os 
servidores atuaram de agosto a novembro de 2013. A GERAM/CODEM prestou apoio técnico no processo 
de contratação de brigada de incêndios florestais do IBRAM. 

 
   Prova prática contratação de brigadistas                                                          Simulação de incêndio 

Programa de Monitoramento de Riscos com Produtos Pe rigosos 
 
Consiste no conjunto de ações que visam à prevenção e monitoramento de produtos perigosos 

e análise de seus riscos associados, com o objetivo de identificação e controle das áreas de risco relativas à 
produção, manipulação, transporte, armazenamento e acidentes com produtos perigosos no Distrito 
Federal. No ano de 2013, foram realizadas as seguintes atividades: avaliação e aprovação dos produtos IV - 
Estrutura e o funcionamento do CAEPP (Centro de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos) e 
V – Resumo Executivo resultantes da consultoria UNESCO; elaboração de um termo de referência 
IBRAM/UNESCO para contratação de consultores sobre Mapeamento de aterros classe I, aterros classe II 
A, cimenteiras para co-processamento e incineradores para resíduos industriais; definição de 50 pontos de 
manipulação, produção e armazenamento de produtos perigosos; elaboração de termo de referência para 
aquisição de explosímetro; revisão bibliográfica sobre análise de risco relativo a produtos perigosos; 
elaboração de duas informações técnicas sobre descarte adequado de resíduos perigosos. 
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Mapeamento de Áreas de Riscos Envolvendo Postos de Combustíveis 
Este trabalho teve por objetivo apresentar um mapa de distribuição das unidades de revenda 

varejista de combustíveis legalmente estabelecidos no Distrito Federal. A proposta foi identificar 
capacidades de armazenamento, dinâmicas de movimentação, proximidades a áreas populacionais e 
sensíveis (como cursos d’água, unidades de conservação etc), elaboração de mapas de risco e avaliação 
periódica das unidades de abastecimento. Foi possível categorizar os postos quanto a diversas 
características como classe de risco, capacidade de armazenamento, enquadramento nas bacias 
hidrográficas. Em 2013, foi finalizado o relatório do mapeamento de áreas de riscos envolvendo postos de 
combustíveis. 

 
Diagnóstico dos Pontos de Coleta de Pilhas, Bateria s e Lâmpadas Fluorescentes no Distrito Federal 

O IBRAM e a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH têm 
trabalhado no sentido de regulamentar a lei, que proíbe o descarte inadequado destes resíduos, como lixo 
doméstico ou comercial, elaborando estratégias para minimizar os potenciais riscos à saúde humana e ao 
meio ambiente. Esse trabalho tem por objetivo ser um guia para o descarte adequado destes resíduos e 
visando à implementação de um futuro Plano Integrado de Gestão de Resíduos Perigosos no Distrito 
Federal que poderá integrar a Política de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, sob gestão técnica da 
SEMARH. No ano de 2013, foi realizada a revisão do relatório de 2012, tendo sido definidos para visitação 
20 pontos adicionais. 

 
Monitoramento dos Acidentes com Produtos Perigosos 

Foram registradas em 2013 treze (13) ocorrências de acidentes envolvendo produtos 
perigosos, sendo: um derramamento de produto químico, com geração de nuvem tóxica; quatro vazamentos 
de gás, um vazamento de cloro; um vazamento de fosfeto de alumínio; um artigo explosivo; e por fim, 
vazamento de óleo diesel no Lago Paranoá. Todos os acidentes com produtos perigosos registrados por 
esta Superintendência foram monitorados.  

               
 Derramamento de óleo em Planaltina                                                  Derramamento de óleo Lago Paranoá 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0012 – Promover a sustentabilidade das áreas proteg idas e o manejo de recursos florestais do 
Distrito Federal 

 
Indicadores: 
 

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado 
em 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

UC-USO com equipamentos 
implantados  Unidade 15 31/05/2011 Anual 

17/ 
5 

20/ 
25 25 30 IBRAM 

UC-INT recategorizadas 
Unidade   Anual - 

2/ 
0 

10 20 IBRAM 

Programas dos planos de 
manejo implantados em UC-INT 

Unidade   Anual - 1/ 
3 

3 5 IBRAM 

Número de mudas plantadas 
resultantes da compensação 
florestal 

Unidade   Anual - 150.000/ 
60.000 

200.000 250.000 IBRAM 

Quantidades de mudas 
destinadas para o plantio 

Unidade   Anual - 
500.000/ 
343.000 

500.000 500.000 IBRAM 
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Para atingir este objetivo especifico IBRAN realizou as seguintes ações, visando também 
alcançar os índices dos indicadores proposto: 
 
                      UC-USO implantadas  - Este indicador é resultante do somatório das Unidades de 
Conservação de Uso Sustentáveis com equipamentos implantados, em acordo com sua vocação 
ambiental, que se apresentam disponíveis para a população. Estas obras de revitalização foram quase que 
totalmente custeadas com recursos oriundos da Compensação Ambiental. 

O investimento médio em cada unidade de conservação de uso sustentável entregue foi R$ 2,5 
milhões, sendo 08 beneficiadas em 2013: Parque Três Meninas, Parque Urbano Bosque do Sudoeste, 
Parque Areal, Parque Ecológico Saburo Onoyama, Parque Ecológico Águas Claras, Parque Recreativo de 
Taguatinga, Parque de Uso Múltiplo do Cortado e Parque Ecológico Dom Bosco. 

Logo se chegou ao número de 25 UC-USO implantadas, superando a meta prevista de 20 para 
2013, sendo resultado dos termos de compromisso assinados em 2012 pela compensação ambiental. 

A Câmara de Compensação Ambiental do IBRAM também já formalizou Termos de 
Compromisso em 2013 totalizando o valor de R$ 25.486.756,66 para benefício das seguintes unidades de 
conservação: Parque do Areal (RA III), Parque do Tororó (RA XIII), Parque de São Sebastião (RA XIV), 
Parque Recanto das Emas (RA XV), Estação Ecológica de Águas Emendadas (RA VI), Parque Três 
Meninas (RA XII), Jardim Botânico de Brasília (RA XXVII), APA do São Bartolomeu (RA XIV), PNB, Parque 
de Uso Múltiplo do Lago Norte - APA do Lago Paranoá (XVIII), cujas obras serão iniciadas em 2014. 

 
UC-INT recategorizadas - Este indicador é resultante do somatório das Unidades de 

Conservação de Proteção Integral recategorizadas de acordo com o Sistema Distrital de Unidades de 
Conservação – SDUC. 

Em 2013, nenhuma Unidade de Conservação foi recategorizada devido à falta de servidores 
destinados à análise das condições ambientais de cada uma. 

Estão em processo de criação três (3) Unidades de conservação de proteção integral: Parque 
Distrital do Salto Tororó, Refúgio de vida silvestre das Magnólias e Refúgio de vida silvestre da Mata Seca.  
Em relação à última citada, é importante ressaltar o fato de que no DF, não existe, até o momento, Unidade 
de Conservação de Proteção Integral com o objetivo específico de conservação das matas secas.  

  
Programas dos planos de manejo implantados em UC-IN T – Indicador resultante do 

somatório de programas de planos de manejo implantados em Unidades de Conservação de Proteção 
Integral. Em 2013 foram implantados 03 programas do Plano de Manejo da ESEC-AE (Estação Ecológica 
Águas Emendadas): Programa de Pesquisa, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Programa 
de Proteção e Fiscalização, superando a meta prevista de 01 programa implantado, porém a falta de 
servidores destinados a tal finalidade dificulta a execução deste procedimento. 

� Programa de pesquisa  

− organização do acervo bibliográfico produzido; 

− foi realizada revitalização de edificação no interior da UC para apoio logístico aos 
pesquisadores. 

� Programa de manejo e recuperação de áreas degradada s - acompanhamento do plantio 
de 23.000 mudas (Processo nº 391.000.896/2012). 

� Programa de proteção e fiscalização  - foi realizado o subprograma de prevenção e 
combate aos incêndios florestais, com apoio da SUPEM e Corpo de Bombeiros. 

 
Estão em análise os Planos de manejo da ARIE do Torto (em finalização) e da REBIO do 

Guará (fase inicial). A análise do Plano de manejo da APA do São Bartolomeu foi finalizada e o produto 
encaminhado à Câmara Legislativa do DF. Bem como, em fase de finalização Termo de Referência do 
Monumento Natural do conjunto espeleológico do Morro da Pedreira, no âmbito do Termo de Compromisso 
100.000.001/2013 – IBRAM/VOTORANTIM. 
 

Número de mudas plantadas resultantes da compensaçã o florestal - Foram plantadas 
60.000 mudas, correspondente a 40% da meta prevista para 2013, devido a falta de servidores para análise 
dos processos, monitoramento e cobrança da execução efetiva do plantio, visto que o período das águas  
destinado ao plantio das mudas corresponde aos meses de novembro, dezembro e janeiro. 
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Quantidades de mudas destinadas para o plantio - Foram destinadas 343.000 mudas para o 
plantio, inferior ao planejado para 2013, devido a falta de servidores para análise de processos referentes à 
Compensação Florestal. 

Para o melhor aproveitamento das compensações florestais, foi realizado o levantamento de 
possíveis áreas para receberem plantio de compensação florestal nas Unidades de Conservação e 
encaminhado à gerência de interesse. Existe a possibilidade de alocação de novas áreas que deverão ser 
mapeadas. 
 

 
Parque  Área  M² Total  (ha) 

1 Águas Claras 
Aguas Claras 84.896,8 8,48968 
Areal 89.577,56 8,957756 

2 Três Meninas     41,17 

3 Sobradinho 
Jequitibás 11.466 1,1466 
Canela de Ema 4.409 0,4409 
Ecol e V Sobradinho 139.651 13,9651 

4 Paranoá 
Urbano do Paranoá 117.745 11,7745 
Esculturas 60.848 6,0848 

5 Sudoeste Sucupiras - Módulo II 26.070 2,607 

6 Dom Bosco 

Copaíbas  5.400 0,54 
Ecológico DB 1.460 0,146 
Ecológico BS 307.200 30,72 
São Sebastião 800    
garça Branca 13.500 1,35 
ARIE do Bosque (9000 mudas) 239.533 23,9533 

7 Olhos D’água  150.000 15 
8 Saburo Onoyama  94.550 9,455 

Total    1.758.806 175,88064 

 
Informações Complementares sobre as Compensações Am biental e Florestal 
 
Unidades de Conservação Beneficiadas por Compensaçã o Ambiental em 2013: 
 

Unidade de Conservação  RA Utilização dos Recursos  
Parque do Areal 

III 
•           Construção de Sede Administrativa; 
•           Construção de Guarita; 
•           Revitalização do cercamento. 

Parque Ecológico do Tororó XIII 
Será elaborado Plano de Execução de Obras e Aquisição de bens e equipamentos 
para cada Unidade de Conservação, conforme necessidade e conveniência 

Parque São Sebastião XIV 
Parque Ecológico e Vivencial 
Recanto das Emas 

XV 

Estação Ecológica de Águas 
Emendadas VI Complementação de cercamento; Revitalização das torres de vigilância e 

observação. 

Parque Três Meninas XII 

• Reforma da atual sede administrativa; 
• Reforma do pátio externo; 
• Construção de estacionamento para funcionários; 
• Abertura de vias de serviços; 
• Quiosques comerciais 
• Construção de coopervia e ciclovia compartilhada; 
• Implantação de ponto de encontro comunitário – PEC 
• Reforma da Quadra Poliesportiva; 
• Reforma do Playground existente; 
• Implantação de um novo playground; 
• Construção de 02 (duas) quadras de areia; 
• Construção de pista de skate 
• Reforma da edificação para escola de meio ambiente; 
• Reconstrução do casarão (construção histórica); 
• Reforma da antiga casa do caseiro (construção histórica); 
• Reforma das Três Casinhas das Três Meninas (Construção histórica) 
• Construção de 02 (duas) baterias de sanitários; 
• Construção de 04 (quatro) guaritas de acesso; 
• Reforma do cercamento do parque; 
• Sistema de drenagem. 

APA do São Bartolomeu 
XIV Construção do Centro de Excelência do Cerrado no JBB; Implantação do Projeto de 

Educação Ambiental e Sustentabilidade do Jardim Mangueiral 

PNB e Diversas Unidades de 
Conservação do DF 

Não 
definida 

Execução de serviços e ações com vistas à regularização fundiária das unidades de 
conservação do DF; Execução de Obras e Serviços no Parque Nacional de Brasília. 

Parque de Uso Múltiplo do Lago 
Norte - APA do Lago Paranoá XVIII Revitalização dos equipamentos e instalações. 

 
Termos de Compromisso Formalizados em 2013  R$ 25.486.756,66 



Relatório Anual de Atividades – IBRAM – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
776 

 

 
N° Processo  Empreendimento  Interessado  N° do Termo de 

Compromisso 
UC Beneficiadas  Valor  

1 391.000.074/2013 Forno de Clínquer III Cimento Planalto 
S/A 

100.000.001/2013 Parque do Areal R$ 532.990,83 

2 391.000.215/2013 Aldeias do Cerrado ORIMI S/A 100.000.002/2013 Parque do Tororó; 
Parque de São 
Sebastião; Parque 
Recanto das Emas 

R$ 7.792.266,32 

3 391.000.279/2013 Condomínio 
MARISOL 

Roberto Abdala 100.000.003/2013 ESEC-AE R$ 67.647,12 

4 391.001.212/2012 Complexo 
Administrativo do 
Distrito Federal 

CENTRAD 100.000.004/2013 Parque Três Meninas R$ 3.500.000,00 

5 391.001.154/2012 Setor Mangueiral Jardins 
Mangueiral 
Empreendimento
s Imobiliários S.A 

100.000.005/2013 Jardim Botânico de 
Brasília; APA do São 
Bartolomeu 

R$ 7.531.526,28 

6 391.001.298/2013 Noroeste TERRACAP 100.000.006/2013 PNB e Diversas 
Unidades de 
Conservação do DF 

R$ 5.898.010,73 

7 391.001.163/2013 Vivendas lago Azul Associação dos 
Moradores do 
Condomínio 
Vivendas Lago 
Azul 

100.000.007/2013 Parque de Uso 
Múltiplo do Lago 
Norte - APA do Lago 
Paranoá 

R$ 164.315,38 

 

2. Outras Realizações 
 
PROGRAMA: 

6006 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – ME IO AMBIENTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  150.000 169.821 24.897 24.897 
2505 - Modernização de Sistema de Informação-Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos- Plano Piloto 150.000 169.821 24.897 24.897 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 160.000 119.943 12.769 8.063 
2583 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti- Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos- Plano Piloto 160.000 119.943 12.769 8.063 
4088 - Capacitação de Servidores  60.000 249.439 155.683 111.433 
0068 - Capacitação de Servidores- Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos- Plano Piloto 60.000 249.439 155.683 111.433 
8502 - Administração de Pessoal  18.825.079 29.354.024 29.267.582 29.267.582 
8744 - Administração de Pessoal-Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos- Plano Piloto 18.825.079 29.354.024 29.267.582 29.267.582 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  680.000 1.407.306 1.405.942 1.405.942 
9569 - Concessão de Benefícios A Servidores- Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos- Plano Piloto 680.000 1.407.306 1.405.942 1.405.942 
8505 - Publicidade e Propaganda  180.089 1.254.745 197.433 187.175 
8699 - Publicidade e Propaganda-Institucional-Distrito Federal 177.188 254.745 197.433 187.175 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  5.062.133 5.708.429 4.270.446 3.838.561 
9659 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Instituto do 
Meio- Ambiente e dos Recurso Hídricos- Plano Piloto 5.062.133 5.708.429 4.270.446 3.838.561 

Total do Programa  25.117.301 38.263.707 35.334.752 34.843.653 
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Orçamento & Finanças  
 
Balanço Orçamentário 
 

O Balanço Orçamentário, sintetizado no gráfico abaixo, fornece uma visão geral da execução 
orçamentária, demonstrando os valores autorizados pelo orçamento, as despesas empenhadas e o saldo 
orçamentário.  

 

 
 

Conforme demonstrado no gráfico a seguir, houve acrésimo de 41,63%, na data autorizada a 
suplementação no orçamento foi realizada em virtude da necessidade de custear a folha de pagamento 
(tendo em vista que o orçamento planejado foi insuficiente) e da apuração de superávit financeiro do 
exercício anterior das fontes vinculadas ao IBRAM (arrecadação própria e compensação mineral1). 

A disputa do acréscimo na dotaçao altorizada parte do orçamento previsto não foi 
acrescentado conforme o grafico abaixo. 

 
   Os motivos da não execução do orçamento em 2013. 

Decorreu, em grande parte, em face das despesas não  planejadas (decorrente de apuração de 
superávit financeiro do exercício anterior – 29%) o u por licitações não concluídas (55%) 

                                                           
 

R$ 29.907.352 

R$ 37.542.200 

R$ 12.451.591 

R$ 4.816.743 

Orçamento IBRAM 2013

639.272 

999.208 1.000.000 

606.589 

166.124 

1.405.550 

Orçamento não executado 2013

Licitações fracassadas Licitações não concluídas (SULIC)

Contrato de publicidade não concluído Contrato de eventos não realizado

Convênio Unesco não realizado Superávit não planejado

Despesa 
Autorizada 
R$ 42.358.943 88,6% do 

Autorizado 
foi Empenhado 

Alterado 

Lei 

Disponível 

 Empenhado 

+ 41,63% 

Disponível  
R$ 4.816.743 

 13% 

 21%  21% 

 13% 

 3% 

 29% 
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       A demora na liberação dos créditos adicionais relativos à apuração do superávit financeiro 
do exercício anterior tambem deu causa a  não execução integral do orçamento neste exercício.  

       Procedindo um detalhamento detalhada do orçamento alocada para as áreas finalísticas2, 
segundo gráfico a seguir, há uma preponderância na distribuição dos recursos para o Monitoramento 
Ambiental em função da necessidade de comprar novos equipamentos para gestão das informações 
ambientais e atendimento à emergências ambientais.   
 
 

 
 
 

Com a publicação do Decreto nº 34.749, que dispõe sobre os prazos e procedimentos para 
encerramento do exercício financeiro de 2013, houve forte impacto na realização das despesas 
programadas com recursos advindos do superávit financeiro, especialmente aqueles custeados com a fonte 
357 (liberada em setembro/2013), pois não houve tempo hábil para cumprir os trâmites necessários e 
prévios ao empenho até a data determinada no Decreto. Com isso, vários processos que já estavam em 
andamento foram cancelados. 

 
A fim de atender a legislação, que obriga a destinação especificamente voltada para o meio 

ambiente, o IBRAM buscou, junto a Subsecretaria de Contabilidade do GDF- SUCON, a criação de conta 
específica para o registro de materiais advindos de compensações ambiental e florestal. Algumas contas 
específicas foram ajustadas para as compensações no grupo de “Outros Atos Potenciais Ativos”, um 
avanço3 que possibilitou melhoria na gestão contábil, dando melhor direcionamento e maior clareza na 
contabilização das compensações. 

Ainda em relação aos registros patrimoniais, o IBRAM está buscando , junto à SUCON, a 
criação de conta contábil que permita a emissão de empenho na natureza de despesa “invetimentos” 
(44.90.52) para o uso de suprimento de fundos, a fim de atender ao disposto no Decreto no 13.771, de 07 
de abril de 1992. Atualmente, não existe conta específica para este grupo. 

 
O registro de receitas de créditos a receber, além de compor as receitas próprias do IBRAM, foi 

motivo de muito trabalho e discussões ao longo deste exercício. Para as licenças e multas ambientais, após 
a abertura de processo formalizando o pedido de licença ou multa, a receita é identificada pela Tesouraria e 
é feita a regularização na conta contábil das receitas. Para os autos de infração, após a autuação do infrator 
e aplicação de penalidade, é aberto um processo com acompanhamento dos prazos e pagamento. O 
registro na conta contábil específica da receita foi antecipado e ocorre antes mesmo da interposição de 
recursos. Caso haja redução ou extinção do valor na fase dos recursos, são feitos os devidos ajustes 
contábeis. Com isso, garante-se registros atuais e completos. Após notificação para pagamento (sem a 

                                                           
 
 

Parques Monitor. Amb. Educação Amb. Licenciam. Amb. Fiscaliz. Amb.
Autorizado 834.452,00 1.427.702,00 379.822,00 157.872,00 378.186,00

Empenhado 456.180,98 639.947,14 93.286,79 119.700,00 173.774,92

Orçamento 2013 das Áreas Finalísticas
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interposição de recurso ou este sendo indeferido), quando transcorrido o prazo concedido sem a devida 
liquidação, o valor da multa é registrada em Dívida Ativa. 

  
Esta gestão conseguiu estabelecer mudanças no procedimento de arrecadação de débitos em 

dívida ativa para possibilitar o retorno desses valores à conta do Instituto. Antes, a inscrição em dívida ativa 
junto à Secretaria de Fazenda - SEFAZ era seguida de baixa do devedor no IBRAM, extinguindo a 
expectativa de ressarcimento do valor, que quando arrecadado era destinado aos cofres do GDF. Hoje, os 
valores pagos de dívida ativa inscrita pelo IBRAM são registrados e retornam ao orçamento da autarquia. 
Neste momento temos o primeiro valor restituído em fase de identificação e registro contábil. 

Em 2013, foram enviados 62 processos à SEFAZ para inscrição em dívida ativa, perfazendo o 
montante de R$ 666.000,00 (seiscentos e sessenta e seis mil reais). Destes, 30 foram devidamente 
inscritos, somando-se aproximadamente R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais), e os demais 
aguardam providências daquela Secretaria.  

 
Arrecadação 
 

 Quanto o IBRAM firmou novo contrato para prestação de serviços de emissão de guias de 
arrecadação junto ao BRB. A nova4 sistemática para arrecadação de receitas próprias da autarquia gerou 
mais segurança e facilitou o registro e acompanhamento da liquidação de boletos arrecadados.  

O gráfico sintetizado a seguir traz o total de boletos emitidos em cada ano, desde a adoção do 
sistema de apropriação de receitas, em agosto de 2010. 

 
 
Comparativo de emissão de guias de arrecadação - ag o/2010 a 2013. 
  

Em 2103 foram contabilizados5 R$ 1.950.590,65 (um milhão novecentos e cinquenta mil 
quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) de arrecadação relativa a receitas próprias, em 
consonância com a meta estipulada para o exercício. 
 
Comparativo de arrecadação de receitas próprias - 2 009 a 2013. 

 
Conforme gráfico sintetizado abaixo, o serviço de licenciamento ambiental representa a maior 

parte da arrecadação (71%), seguido das multas ambientais por descumprimento da legislação ambiental 
(27%). 

                                                           
4 Antes da implantação do boleto, a arrecadação era feita através de depósitos identificados na conta bancária do Instituto. 
5 Semanalmente todo o valor apropriado na conta de arrecadação do IBRAM, referentes às receitas próprias, é transferido via Ordem 
Bancária à Conta Única do Estado. 

2010 2011 2012 2013

117

533
481

557

Guias de Arrecadação emitidas
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Participação por tipo de receita - 2013. 
 

As realizaçes de 2013 acerco da area de tecnologia da informaçao foram as seguintes seguem: 
 

Central de Atendimento do IBRAM  
 

Em 2013, foi implantado a Central de Atendimento do IBRAM. A central é formada por um time 
multidisciplinar, composto por técnicos de todas as áreas finalísticas do IBRAM, que prestam informações e 
também agendam os atendimentos para o Licenciamento Ambiental e Reserva Legal. 

Antes dessa iniciativa, a equipe do Protocolo era resposável por receber os requerimentos e 
dúvidas dos interessados. Como os servidores do NUPRO não detinham conhecimento técnico suficiente, 
muitas vezes forneciam informações superficiais ou imprecisas. Agora, com a Central, o trabalho é realizado 
em conjunto, o que gera integridade e mais eficiência.  

A Central também conta com prestadores de serviços terceirizados para realizar o atendimento 
telefônico, que passou a funcionar de 7h as 19h, de segunda a sexta. 

A Central funciona junto ao Protocolo da autarquia, no térreo da sede com acesso externo 
direto, o que permite mais comodidade ao usuário, pois centraliza suas interações num só lugar: protocolo e 
atendimento. 

 

Sistema Corporativo IBRAMWEB  
Trata-se do sistema de informações corporativas do IBRAM. O primeiro módulo em produção é 

do Licenciamento Ambiental, que registra e acompanha todos os pedidos de licenciamento ambiental no 
âmbito do IBRAM. O sistema permite acompanhar todo o fluxo de procedimentos relativos à análise técnica 
e prazos relativos ao processos de licenciamento; que em 2013 totalizou:  

1.603 processos  registrados. 
 

Foi elaborado um curso prático para uso do sistema IBRAMWEB, com 15 (quinze) 
participantes, em novembro de 2013. Há previsão de novas turmas para 2014. Esta iniciativa foi realizada 
em parceria com a GEDES/DIGEP e apresentou alta satisfação na pesquisa de opinião/qualidade aplicada 
aos participantes. 
 
  

Licença Prévia; 
87.744,29; 5%

Licença Instalação; 
735.863,14; 38%

Licença Operação; 
566.211,81; 29%

Multa Ambiental; 
534.813,63; 27%

Permissionários; 
16.105,19; 1%

Dívida Ativa; 
8.252,49

Serviço de cópias; 
1.039,40

Multa 
Administrativa; 

560,70

Outra; 9.852,59

Arrecadação por tipo de receita (R$)
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Atendimento à Lei de Acesso à Informação 
 

Com o objetivo de agilizar o procedimento de cópias de documentos e processos em 
atendimento às demandas advindas da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011), o IBRAM adotou novo procedimento que substitui a cópia xerográfica por  arquivo digital, entregue 
por e-mail ou em mídia digital (CD ou pendrive provido pelo interessado). 

A mudança proporcionou mais agilidade e economia, pois as informações são disponibilizadas 
mais rapidamente, sem a necessidade de ressarcimento por meio da emissão de boletos, e seu 
fornecimento não gera ônus ao Instituto nem ao interessado. 

Com o sistema IBRAMWEB, em breve todos os processos, mesmo aqueles que não se refiram 
ao licenciamento, estarão digitalizados e prontamente disponíveis para consulta e divulgação6. 
Tecnologia da Informação 

Ao longo de 2013, foram implementadas várias melhorias na gestão de TI da autarquia. Entre 
as principais conquistas está o alinhamento à Junta Gestora de TI do GDF, e criação do Comitê Gestor de 
TI e elaboração do Plano Diretor de TI – PDTI. Certamente, essas iniciativas inauguraram uma nova fase de 
governança de Tecnologia da Informação no Instituto.  

 
Rede 

− Adequação do cabeamento do 1º andar para garantir pontos para todas as demandas; 

− Troca de todos os switches da rede para padrão Gigabit Ethernet (velocidade de tráfego no 
mínimo 10 x maior); 

− Substituição do link de rádio por fibra óptica, o que melhorou sensivelmente a qualidade e 
velocidade da conexão com a internet e sistemas corporativos do GDF;  

− Disponibilização de Internet nos parques e Unidades de Conservação (via tecnologia 3G); 

− Instalação de rádio na Biblioteca do Cerrado. 

Servidores 

− Virtualização de servidores; 

− Instalação de servidor de implantação (para formatação, instalação e configurações básicas 
dos desktops) e automatização de instalação de softwares, conforme perfil de usuários, e de impressoras; 

− Instalação de servidores firewall e proxy, para maior controle e segurança; 

− Instalação de servidor de backup, para efetuação de cópias automáticas de dados; 

− Instalação e configuração de servidor de mapas (SIG web); 

− Substituição de sistema operacional Windows para Linux na maioria dos servidores do 
datacenter; 

− Monitoramento de servidores do Datacenter. 
Hardware 

− Aquisição de 50 novos computadores avançados; 

− Contratação de 19 multifuncionais (impressora, fax, copiadora e scanner) e recuperação de 
impressoras multifuncionais (impressora, fax, copiadora e scanner) (3 - Laser colorida / 20 - jato de tinta), 
para melhorar o atendimento das demandas de impressão e digitalização de documentos. 

 

Sistemas 

− Migração de sistemas para SUTIC; 

− Instalação e configuração do Sistema de Gestão das Unidades de Conservação no 
datacenter do Instituto; 

− Aquisição de licenças de softwares gráficos (Corel Draw, AutoCAD e Photoshop); 

− Implantação de suporte remoto, pela rede; 

− Instalação do Sistema de Chamados para suporte técnico em TI; 

− Instalação de software de bilhetagem da central telefônica; 

− Implantação gradativa da política de substituição, sempre que possível, de softwares pago 
para softwares livres. 
                                                           
6Ressalvados os documentos cujo acesso à informação é restrito por Lei. 
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Treinamento 

− Capacitação dos servidores para a melhoria no atendimento de TI, além de participação no 
Programa de Desenvolvimento de Gestores de TI pela ENAP, com a adoção da IN04 em todos os 
processos de aquisição de soluções de TI; 

− Disponibilização de sala de treinamento com 12 computadores para cursos internos. 
Segurança 

− Disponibilização de pastas compartilhadas na rede com regras de segurança e backup 
incremental automático; e 

− Inventário com identificação dos usuários, hardwares, softwares e licenças. 

 
Gestão de 33 Contratos de Serviços Continuados em 2 013 
 
Patrimônio 

Em 2013, foram empreendidas diversas iniciativas para modernizar a gestão do patrimônio e 
administrar o prédio que serve à sede do Instituto. 

 

Transporte 
Em 2013, foram empreendidas diversas iniciativas para melhorar a gestão da frota e o 

atendimento às demandas de transporte do Instituto. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2426 - Reintegra Cidadão  102.651 178.651 159.280 153.165 
8398 - Reintegra Cidadão-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos-Distrito Federal 102.651 178.651 159.280 153.165 

Total do Programa  102.651 178.651 159.280 153.165 

 
Programa, objetiva a ressocialização do trabalhador preso pelo Programa Reintegra Cidadão, 

através do aprendizado de novas técnicas profissionais e o oferecimento de trabalho remunerado; além de 
gerar economia para os cofres públicos cuja contratação e firmado pela FUNAP- . 

No início de 2013 contava com 09 (nove) reeducandos  prestando serviços. E, ao final do ano 
(esse numero foi para) 11 (onze) reeducandos lotados no IBRAM. 

 

3.  Informações complementares 
 
Programa de Monitoramento de Áreas Erodidas – PROMA E 

O Programa visa à identificação e avaliação das áreas erodidas. Tem como escopo a 
classificação e o dimensionamento das erosões presentes nas UC’s administradas pelo IBRAM. Serão 
categorizadas em Laminar, Sulco e Voçoroca e a área disponibilizada em ha. Para a coleta das informações 
em campo é feito o preenchimento do Registro de Vistoria de Área Erodida, que permite registrar a 
localidade, data, tipo de vegetação, profundidade, classe de solo atingida pela erosão, num formulário onde 
é registrada a mensuração da área, aferida por caminhamento com GPS. Posteriormente, é confeccionado 
um mapa de localização de todas as erosões separadas por classe, detectadas nos formulários 
apresentados ao longo do ano nas UCs.  

 No ano de 2013, foi realizada a revisão da metodologia para classificação morfológica de 
solos, para definição de qual delas melhor se aplica aos objetivos e condições do IBRAM. Essa etapa não 
será mais realizada devido à alteração de metodologia. Será utilizado banco de dados oficiais já existentes 
para classificação de solos; revisão da metodologia para avaliação de riscos à erosão dos solos em 
condições naturais de cerrado. 

No âmbito do PROMAE foram elaborados dois termos de referência de contratação de serviços 
via UNESCO e três para aquisição de equipamentos: 
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− Susceptibilidade a Erosão: classificar e identificar áreas susceptíveis à erosão nas Unidades 
de Conservação administradas pelo IBRAM; 

− Solos: caracterizar e classificar os solos de Unidades de Conservação do Distrito Federal no 
âmbito do Instituto Brasília Ambiental; 

− Para compra de equipamentos: Trado de Solo tipo Holandês, Penetrômetro Analógico 
Portátil, Trena Aberta 50 Metros. 

 
Também no ano de 2013, foram realizados levantamento, classificação e mensuração das 

erosões existentes nos Parques e UCs administrados pelo IBRAM com vistoria no Parque Ecológico 
Ezechias Heringer, Parque Ecológico Asa Sul, Parque Urbano do Paranoá, Parque do Recanto das Emas, 
Parque Olhos D’Água, Parque Urbano Lago Norte, Parque Ecológico Jequitibás, Parque Ecológico Dom 
Bosco, Parque Urbano Sudoeste, Parque Ecológico Riacho Fundo, Parque Ecológico Veredinha, Parque 
Ecológico Bernardo Sayão e Parque Ecológico Sucupiras. 

 

   
       Erosão – Samambaia                                       Erosão – Parque Córrego da Onça  

Ainda no âmbito do PROMAE, foi organizado e realizado, nos dias 06 e 07 de novembro de 
2013, o primeiro Seminário Distrital sobre Conservação do Solo e Riscos Associados à Erosão. 
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Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio São Bartolom eu 

A APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, foi criada em 1983 pelo Governo Federal (Decreto 
Federal nº 88.940/1983) e está sob a gestão do Distrito Federal desde 1996, por força da Lei Federal n.º 
9.262. Abriga áreas rurais e uma quantidade significativa de áreas urbanas, como a cidade de São 
Sebastião, o Vale do Amanhecer, a expansão da cidade de Planaltina e os Setores Habitacionais Jardim 
Botânico, Estrada do Sol, São Bartolomeu, Nova Colina e Itapoã. Esta APA sofreu um intenso processo de 
ocupação por loteamentos irregulares, que se encontram em processo de regularização, cuja população 
estimada ultrapassa os 100.000 habitantes. O primeiro zoneamento da APA da Bacia do Rio São 
Bartolomeu se deu em 1988 pela Instrução Normativa SEMA/SEC/CAP n.º 002, de 22 de abril de 1988, este 
documento foi elaborado com enfoque meramente técnico e desprovido de processo participativo.  

Em 1996 foi aprovado o rezoneamento (Lei Distrital n.º 1.149, de 11 de julho de 1996) da APA 
sob a justificativa da dinâmica do processo de uso e ocupação do solo e a falta de aparelhamento 
institucional para fazer frente a esta dinâmica. Os zoneamentos elaborados anteriormente não têm 
conseguido acompanhar a dinâmica de crescimento das áreas urbanas e os princípios e diretrizes 
relacionados a esses zoneamentos não são apropriados pela população residente ou usuária da APA, não 
havendo um consenso mínimo sobre restrições de uso e critérios de ocupação com a comunidade. Sendo 
assim tornou-se necessária a elaboração de estudos para um novo rezoneamento e Plano de Manejo da 
área, que fosse participativo, fornecesse diretrizes atualizadas para a gestão da APA e consolidasse a 
criação do corredor ecológico da APA da Bacia do São Bartolomeu, para conservação da biodiversade no 
DF de acordo com o disposto na Lei que cria a Reserva da Biosfera do Cerrado – Fase I (Lei Distrital 742 de 
28 de julho de 1994) e conforme previsto no Zoneamento Ecológico Econômico.  

A finalização deste Plano de Manejo e sua efetiva implementação possibilitará o cumprimento 
parcial do compromisso assumido pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com o Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC n° 02/2007, firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios e o Governo do Distrito Federal, para ajustar os procedimentos de regularização dos 
parcelamentos de solo para fins urbanos implantados de forma irregular no território do Distrito Federal.  

Assim, dentro das competências do IBRAM, a equipe técnica do órgão acompanhou a 
elaboração do referido Plano de Manejo e Rezoneamento, que foi contratado pelo Programa Brasília 
Sustentável com recursos do Banco Mundial e do GDF. O processo, com a finalização do documento e a 
minuta do Projeto de Lei com base nos estudos técnicos, foi enviado à SEMARH em 03 de outubro de 2013, 
para que fosse encaminhado a CLDF, tendo em vista o início do processo legislativo. 

Plano de Manejo da ARIE do Torto 
O Plano de Manejo (PM) para a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE – do Torto está 
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em fase de finalização e definirá o uso, bem como diretrizes para ocupação da área. O instrumento também 
abrange os Parques Ecológicos do Taquari e Vivencial da Vila Varjão. O zoneamento elaborado dentro do 
Plano de Manejo estabelece 2 (duas) Zonas de Regularização Fundiária, uma com características urbanas, 
através do instrumento ARINE (Área de Regularização) de acordo com o PDOT (Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do DF (Lei Complementar nº 803 de 2009), e a outra área, com características 
rurais, através do estabelecimento do Núcleo Rural do Torto. 
 
Plano de Manejo da ARIE Granja do Ipê 

O Plano de Manejo (PM) para a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE – Granja do Ipê 
foi publicado em 2013 e prevê as regras de uso e ocupação da área, além empoderar a comunidade no que 
tange ao fortalecimento do movimento que dará origem ao Conselho Consultivo da Unidade, previsto na Lei 
do SDUC (Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – Lei Complementar – 827/2010). 
Ainda antes da elaboração do PM, sempre existiu uma participação muito ativa da comunidade residente e 
do entorno nas ações de gestão e fiscalização da área através do Movimento Diálogos da Comunidade 
Granja do Ipê, para uma gestão participativa.  

                 A área é alvo constante de invasões, e as normatizações oriundas do PM vão atuar 
para coibir estas ações. Como foi oficializado pela Instrução Normativa Ibram nº164 de 19 de agosto de 
2013 (publicada no DODF de 21/08/2013). Parte da área da ARIE Granja do Ipê está sob a gestão da SPU 
(Secretaria do Patrimônio da União), com a finalização do PM foi possível a regularização da cessão do uso 
da terra, por parte da SPU ao GDF que serão destinadas à preservação, recuperação e proteção dos 
recursos naturais, de sítios arqueológicos e importantes áreas de manancial hídrico do DF. De acordo com 
o instrumento a gestão da área será compatilhada entre Ibram, Seagri, Universidade Internacional da Paz 
(Unipaz) e Associação dos Produtores Rurais do CAUB. 
 
Plano de Manejo da APA do Planalto Central 

O Plano de Manejo da APA do Planalto Central está em fase de elaboração, sob a 
coordenação do ICMBio, com a participação ativa de representante da GEUNI/SUGAP/IBRAM, que 
representa o Conselho Gestor da APA do Planalto Central na Comissão de Acompanhamento e Análise do 
Plano de Manejo. A fase de diagnóstico foi concluída e estão sendo realizadas as Oficinas de Planejamento 
Participativo, para a conclusão dos trabalhos, ainda no presente exercício.  
 

Plano de Manejo da REBIO do Guará 
O Plano de manejo da Reserva Biológica do Guará foi iniciado em 2013 e já foram realizadas 

as atividades de campo para a elaboração do diagnóstico. Foram realizadas as Oficinas com os 
Pesquisadores e, atualmente, estão programadas Oficinas de Planejamento Participativo para o mês de 
fevereiro de 2014. Os trabalhos deverão ser concluídos no presente exercício.  
 

Plano de Manejo da FLONA de Brasília 
O Plano de Manejo da Floresta Nacional de Brasília está sendo elaborado sob a coordenação 

do ICMBio, por meio da equipe da própria Flona que supervisiona a Empresa contratada. A equipe da 
GEUNI/SUGAP/IBRAM participa dos trabalhos do Plano de manejo como representante do Conselho 
Gestor da APA.  
 

Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Descoberto 
O Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Descoberto está sendo elaborado sob a 

coordenação do ICMBio, por meio da equipe da própria APA que supervisiona a Empresa contratada. A 
equipe da GEUNI/SUGAP/IBRAM participa dos trabalhos do Plano de Manejo como representante do 
Conselho Gestor da APA. 
 

Acompanhamento de contratos UNESCO: 
Acompanhamento de Termos de Referência elaborados no ano anterior.  
1. Estudo da representatividade das áreas protegidas do DF e sua adequação ao Sistema 

Distrital de Unidades de Conservação (SDUC) - finalizado. 
2. Estudo das necessidades de Infraestrutura para as Unidades de conservação sob a gestão 

do IBRAM – finalizado. 
3. Roteiro Metodológico para elaboração de Planos de Manejo para as Unidades de 
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Conservação do DF – finalizado. 
 

Os três estudos relativos às Unidades de Conservação sob a gestão do IBRAM, realizados por 
meio do Projeto com a UNESCO, são de grande importância para a gestão das áreas protegidas do DF. 
Tais estudos vieram atender demandas legais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC) e do Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – (SDUC). O IBRAM faz 
parte do SNUC, como órgão executor, por força da Lei Federal nº 9.985/2000, de acordo com o inciso III do 
artigo 6º. De acordo com a regulamentação desta Lei (Decreto 4.340/2002), os órgãos executores do 
SNUC, em suas respectivas esferas de atuação, devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta dias, a 
partir da publicação deste Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos Planos de Manejo 
das diferentes categorias de unidades de conservação, uniformizando conceitos e metodologias.  

Desta forma, após um lapso de 11 (onze) anos da publicação do referido Decreto, o Distrito 
Federal conta com um Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo para as Unidades de 
Conservação do DF. O Roteiro visa facilitar a elaboração dos Planos de Manejo, que são instrumentos que 
estabelecem as diretrizes de gestão e manejo das Unidades de Conservação, regras de uso, visitação, 
zoneamento, entre outras. No caso específico do Roteiro do DF foi dada ênfase na elaboração de Planos de 
Manejo pela equipe própria do órgão executor, visando reduzir custos na contração/terceirização dos 
serviços de estudos ambientais e agilizar a elaboração de Planos de Manejo. A Lei Complementar que 
dispõem sobre o SDUC preconiza em seu Art. 25 que todas as UC devem dispor de um Plano de Manejo e 
que este deve ser elaborado dentro de cinco anos da criação da unidade ou dentro de cinco anos da 
publicação da Lei (LC 827/2010), assim, o Instituto conta com um prazo de apenas 18 meses para o 
cumprimento deste dispositivo. Hoje há uma demanda de elaboração de Planos de Manejo para cerca de 
69 (sessenta e nove) Unidades de Conservação (UC) representando 75% do total de UC sob a gestão do 
IBRAM  

Ainda de acordo com as demandas de planejamento e diretrizes para as UC do DF, o estudo 
sobre as necessidades de infraestrutura, também fruto do contrato com a UNESCO, teve como objetivo 
prover o órgão de diretrizes adequadas à implantação de edificações e equipamentos de apoio nas UC. O 
estudo trouxe critérios de planejamento e orientações, como uma ferramenta de suporte técnico para 
instalações de infraestrutura em áreas ambientalmente sensíveis e legalmente protegidas, além de trazer 
um panorama atual das edificações que compõem a maior parte das UC sob a gestão do IBRAM, e também 
apresentar critérios de sustentabilidade construtivos.  

O estudo sobre a representatividade das áreas protegidas do DF, foi realizado no intuito de 
prover o instituto de informações ambientais atualizadas para a regulamentação do SDUC no que diz 
respeito a recategorização da Unidades de Conservação. A falta de regramento em períodos anteriores, fez 
com que UC fossem criadas com nomenclaturas diversas sem seguir a uma padronização pré-definida. 
Com a criação do SNUC em nível federal e do SDUC, em nível distrital, as nomenclaturas existentes 
ficaram desatualizadas e fora dos critérios definidos em lei (Figura X). Assim, o próprio SDUC determina em 
seu artigo 46 que as unidades de conservação e demais áreas naturais protegidas, criadas anteriormente e 
que não pertençam às categorias previstas na Lei Complementar, sejam reavaliadas, no todo ou em parte, 
no prazo de até cento e cinquenta dias, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e 
função para as quais foram criadas. Assim, este estudo vem prover o Instituto com informações confiáveis e 
atualizadas das UC, para que estas possam ser adequadamente recategorizadas com base nos seus 
objetivos de manejo e em suas características ambientais intrínsecas. 
 
Análises de Planos de manejo: 

Estão em análise os Planos de manejo da ARIE do Torto (em finalização) e da REBIO do 
Guará (fase inicial). A análise do Plano de manejo da APA do São Bartolomeu foi finalizada e o produto 
encaminhado à Câmara Legislativa do DF. 

A APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, foi criada em 1983 pelo Governo Federal (Decreto 
Federal nº 88.940/1983) e está sob a gestão do Distrito Federal desde 1996, por força da Lei Federal n.º 
9.262. Abriga áreas rurais e uma quantidade significativa de áreas urbanas, como a cidade de São 
Sebastião, o Vale do Amanhecer, a expansão da cidade de Planaltina e os Setores Habitacionais Jardim 
Botânico, Estrada do Sol, São Bartolomeu, Nova Colina e Itapoã. Esta APA sofreu um intenso processo de 
ocupação por loteamentos irregulares, que se encontram em processo de regularização, cuja população 
estimada ultrapassa os 100.000 habitantes. O primeiro zoneamento da APA da Bacia do Rio São 
Bartolomeu se deu em 1988 pela Instrução Normativa SEMA/SEC/CAP n.º 002, de 22 de abril de 1988, este 
documento foi elaborado com enfoque meramente técnico e desprovido de processo participativo. Em 1996 
foi aprovado o rezoneamento (Lei Distrital n.º 1.149, de 11 de julho de 1996) da APA sob a justificativa da 
dinâmica do processo de uso e ocupação do solo e a falta de aparelhamento institucional para fazer frente a 
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esta dinâmica. Os zoneamentos elaborados anteriormente não têm conseguido acompanhar a dinâmica de 
crescimento das áreas urbanas e os princípios e diretrizes relacionados a esses zoneamentos não são 
apropriados pela população residente ou usuária da APA, não havendo um consenso mínimo sobre 
restrições de uso e critérios de ocupação com a comunidade. Sendo assim tornou-se necessária a 
elaboração de estudos para um novo rezoneamento e Plano de Manejo da área, que fosse participativo, 
fornecesse diretrizes atualizadas para a gestão da APA e consolidasse a criação do corredor ecológico da 
APA da Bacia do São Bartolomeu, para conservação da biodiversade no DF de acordo com o disposto na 
Lei que cria a Reserva da Biosfera do Cerrado – Fase I (Lei Distrital 742 de 28 de julho de 1994) e conforme 
previsto no Zoneamento Ecológico Econômico. A finalização deste Plano de Manejo e sua efetiva 
implementação possibilitará o cumprimento parcial do compromisso assumido pelo Governo do Distrito 
Federal, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n° 02/2007, firmado entre o Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios e o Governo do Distrito Federal, para ajustar os procedimentos de 
regularização dos parcelamentos de solo para fins urbanos implantados de forma irregular no território do 
Distrito Federal. Assim, dentro das competências do IBRAM, a equipe técnica do órgão acompanhou a 
elaboração do referido Plano de Manejo e Rezoneamento, que foi contratado pelo Programa Brasília 
Sustentável com recursos do Banco Mundial e do GDF. O processo, com a finalização do documento e a 
minuta do Projeto de Lei com base nos estudos técnicos, foi enviado à SEMARH em 03 de outubro de 2013, 
para que fosse encaminhado, tendo em vista o início do processo legislativo na CLDF. 

 

 4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
O Instituto conseguiu em média cumprir as metas estabelecidas nos indicadores do  2º ano do 

PPA (2012-2015). Contudo, as reestruturações administrativas sofridas durante o período, o aporte de 
novas competências (Acordo de Cooperação Técnica nº 38/2013 IBAMA/IBRAM, previsto pela Lei 
Complementar nº 140 de 8 de dezembro de 2011, para execução das competências referentes à gestão dos 
recursos faunísticos do Distrito Federal, a ser exercido pelo IBRAM, com a criação do Setor de Gestão da 
Biodiversidade através do Decreto 34.860 de 20 de novembro de 2013)  e a saída de servidores do quadro 
efetivo, dificultaram o cumprimento efetivo,  em um formato sustentado, dos objetivos específicos impostos 
pela Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007 

Para 2014, o Instituto novamente torna- se “refém” da apuração do superávit primário, visto que 
o orçamento para execução das ações meio/ finalísticas foi inferior ao planejado para cumprimento mínimo 
das obrigações básicas do órgão. Logo, a previsão do cenário para 2014, aponta-se grandes dificuldades 
orçamentárias para cumprir as metas estabelecidas no 3º ano do PPA. 
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15.6. FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – FUNAM - UO: 
21.901 

O Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal (FUNAM), instituído pelo art.73 da Lei 
Distrital nº. 041 de 13/09/1989 é órgão de natureza contábil e seus recursos serão destinados 
exclusivamente à execução da política ambiental do Distrito Federal. 

Os recursos financeiros destinados ao FUNAM serão aplicados em atividades de 
desenvolvimento científico, tecnológico, de apoio editorial e de educação ambiental e em despesas de 
capital relativas à execução da política ambiental do Distrito Federal (art.76 da mesma Lei). 

A Lei nº. 3.984, de 28/05/2007, cria em seu artigo 13, o Conselho de Administração do FUNAM 
e o Decreto nº. 28.292, de 19/09/2007, dispõe sobre o Regimento Interno do Fundo e do Conselho. 

 
São objetivos do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal: 
I. Apoiar programas e projetos voltados à execução da política ambiental do Distrito Federal; 
II. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do Distrito 

Federal. 
As áreas de atuação do FUNAM atendem a programas, projetos ou atividades que visem à 

extensão florestal, manejo sustentado e conservação dos recursos naturais renováveis, unidades de 
conservação; pesquisas e desenvolvimento tecnológico; educação ambiental e divulgação; implantação de 
parques; controle ambiental e fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucional, e outros 
considerados condizentes com os objetivos do FUNAM. 

Com a reforma administrativa do Governo do Distrito Federal, constante do Decreto nº. 32.716 
e publicado na Edição Especial do DODF de 1º.de janeiro de 2011, o Fundo Único de Meio Ambiente do 
Distrito Federal, vincula-se novamente à estrutura orgânica da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos. A estrutura da nova SEMARH foi aprovada pelo Decreto nº. 33.315, de 08 de novembro de 2011 e 
o Conselho de Administração do Fundo – CAF/FUNAM teve sua criação através das Portarias nº 21 e 22, 
de 14/09/2012, publicada no DODF nº 190 de 19/09/2012. 

O FUNAM está sob a supervisão direta do titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos e é administrado pelo Conselho de Administração do Fundo - CAF/FUNAM.  

O Fundo único de Meio Ambiente do Distrito Federal não tem quadro próprio, o apoio às 
atividades é realizado pela equipe da Secretaria Executiva dos Conselhos, ligado ao Gabinete do 
Secretário. 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
 

OBJETIVO GERAL:  

Assegurar a preservação e a conservação do meio amb iente, mediante ações que possibilitem: 
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, des envolver e coordenar sistemas de informações e 
bancos de dados para a gestão ambiental e dos recur sos hídricos; aprimorar os serviços 
conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos ; promover a sustentabilidade das áreas 
protegidas e fomentar a educação ambiental. 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

3210 - Execução da Política Ambiental  5.000 7.107.628 46 46 

0003 - Execução da Política Ambiental--Distrito Federal 5.000 7.107.628 46 46 

Total do Programa 5.000 7.107.628 46 46 
 

 O valor liquidado foi relativo à devolução de saldo de convênio PNUD/FNMA/MMA.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0003 – Financiar projetos com vistas à execução da política ambiental do Distrito Federal. 

 
Indicadores: 
 

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Editais lançados 
 

Unidade 1 31/12/2010 Anual 1/0 1/0 1 1 SEMARH 

Projetos apoiados 
 

Unidade 1 31/12/2010 Anual 3/0 3/0 3 3 SEMARH 

 

2.  Informações complementares 
Reuniões do CAF/FUNAM 2013 

Data Reunião Publicação DODF 

15/04/2013 3ª Reunião Ordinária Nº 93, quarta-feira, 8 de maio de 2013 

12/08/2013 2ª Reunião Extraordinária Nº 181, sexta-feira, 30 de agosto de 2013 

28/08/2013 3ª Reunião Extraordinária  Nº 195, quinta-feira, 19 de setembro de 2013 

16/10/2013 4ª Reunião Ordinária Nº 223, sexta-feira, 25 de outubro de 2013 

23/10/2013 4ª Reunião Extraordinária Nº 230, terça-feira, 5 de novembro de 2013 

Resoluções 2013  

Data Resolução Publicação DODF 

17/09/2013 Nº 01 Nº 203, segunda-feira, 30 de setembro de 2013 

Portarias 2013  

Data Portaria Publicação DODF 

07/08/2013 Nº 27 Nº 162, quinta-feira, 8 de agosto de 2013 
Republicada Nº 179, quarta-feira, 28 de agosto de 2013 

09/08/2013 Nº 28 Nº 165, segunda-feira, 12 de agosto de 2013 

Extrato Demonstrativo Financeiro de Ingresso e Dese mbolso 2013 

Período Publicação DODF 

1º BIM Nº 64, quinta-feira, 28 de março de 2013 

2º BIM Nº 117, segunda-feira, 10 de junho de 2013 

3º BIM Nº 143, sexta-feira, 12 de julho de 2013 

4º BIM Nº 200, quinta-feira, 26 de setembro de 2013 

5º BIM Nº 239, quinta-feira, 14 de novembro de 2013 

6º BIM Não houve publicação 

Processos Deliberados pelo CAF Em 2013 
3ª Reunião Ordinária - 15/04/2013  

Demandante Assunto Deliberação 

Eco Atitudes Ações Ambientais Projeto de Educação Ambiental 
Edital nº 001/2009-FUNAM/DF 

Arquivamento 

Fundação Universa Projeto de Educação Ambiental 
Edital nº 001/2009-FUNAM/DF 

Arquivamento 

Associação Preserve Amazônia Projeto de Educação Ambiental 
Edital nº 001/2009-FUNAM/DF 

Arquivamento 

IBRAM Projeto de Ampliação da Biblioteca do Cerrado Arquivamento 

2ª Reunião Extraordinária - 12/08/2013 

Assunto Deliberação 

Projeto Guia da Legislação Ambiental Arquivamento 

Estruturação Física e Fortalecimento institucional da SEMARH Aprovado 

Projeto Jardins de Contemplação Aprovado o Recebimento das Contas e Enviado Para 
Prestação de Contas Final  (Ordenador Despesa) 



                                                                                                                                   Relatório de Atividades Anual –FUNAMDF – 2013 

 

 

 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade
790

Assunto Deliberação 

Implantação de Novas Necrópoles no DF encerramento da solicitação de recursos junto ao FUNAM 
desse projeto e envio do processo para SEDHAB, para 
verificar a possibilidade de que seja financiado pelo 
FUNDURB 

Revitalização do Parque “Prainha do Gama” Arquivamento 

3ª Reunião Extraordinária - 28/08/2013 

Assunto Deliberação 

Consolidação e Informatização da Legislação Ambiental DF Aprovado Projeto 

4ª Reunião Ordinária – 16/10/2013 

Assunto Deliberação 

Programa Recuperação de Nascentes Arquivamento 

4ª Reunião Extraordinária – 23/10/2013 

Assunto Deliberação 

Edital de Demanda Induzida 01/2013 Aprovado minuta e submetido PGDF 

Reuniões do CAF/FUNAM 2013 

Data Reunião Publicação DODF 

15/04/2013 3ª Reunião Ordinária Nº 93, quarta-feira, 8 de maio de 2013 

12/08/2013 2ª Reunião Extraordinária Nº 181, sexta-feira, 30 de agosto de 2013 

28/08/2013 3ª Reunião Extraordinária  Nº 195, quinta-feira, 19 de setembro de 2013 

16/10/2013 4ª Reunião Ordinária Nº 223, sexta-feira, 25 de outubro de 2013 

23/10/2013 4ª Reunião Extraordinária Nº 230, terça-feira, 5 de novembro de 2013 

Resoluções 2013  

Data Resolução Publicação DODF 

17/09/2013 Nº 01 Nº 203, segunda-feira, 30 de setembro de 2013 

Portarias 2013  

Data Portaria Publicação DODF 

07/08/2013 Nº 27 Nº 162, quinta-feira, 8 de agosto de 2013 
Republicada Nº 179, quarta-feira, 28 de agosto de 2013 

09/08/2013 Nº 28 Nº 165, segunda-feira, 12 de agosto de 2013 

Extrato Demonstrativo Financeiro de Ingresso e Dese mbolso 2013 

Período Publicação DODF 

1º BIM Nº 64, quinta-feira, 28 de março de 2013 

2º BIM Nº 117, segunda-feira, 10 de junho de 2013 

3º BIM Nº 143, sexta-feira, 12 de julho de 2013 

4º BIM Nº 200, quinta-feira, 26 de setembro de 2013 

5º BIM Será lançado a partir de 10/11/13 (fechamento lançamentos) 

6º BIM Será lançado a partir de 10/01/2014 (fechamento lançamentos) 

 

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
Durante o exercício de 2013, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

apoiou as reuniões ordinárias e extraordinárias promovidas pelo Conselho de Administração do Fundo – 
CAF/FUNAM. Foram feitas analises de diversos processos de anos anteriores pleiteando recursos do 
Fundo, que após apreciado pelo CAF/FUNAM foram deliberados pelo seu arquivamento. O Fundo aprovou 
financiamento dos projetos intitulados: Consolidação e Informatização da Legislação Ambiental DF  e 
Estruturação Física e Fortalecimento Institucional da SEMARH, previstos para serem licitados no início do 
exercício de 2014. 
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16.SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERA L – UO.: 22.101 
A Secretaria de Estado de Obras, Unidade Orçamentária de Direção Superior, subordina-se 

diretamente ao Governador do Distrito Federal para execução de suas atividades nos termos do Decreto nº 
32.716, de 01 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estruturação administrativa do Governo do Distrito 
Federal. 

As competências da Secretaria de Estado de Obras definidas no Decreto citado são: 
I.   Projetos, execução e fiscalização das obras públicas; 
II.  Infraestrutura; 
III. Recuperação de equipamentos públicos. 
O detalhamento dessas competências pode ser descrito como segue: 
a. Formular e implementar a política de infraestrutura do Governo do Distrito Federal; 
b. Coordenar a elaboração de projetos e a execução de obras públicas; 
c. Coordenar as atividades de conservação das áreas urbanizadas, ajardinamento e limpeza 

urbana; 
d. Gerenciar, fiscalizar, supervisionar, cadastrar obras públicas; 
e. Verificar os atendimentos aos requisitos de execução de obras; 
f. Licitar, contratar, executar e controlar obras e serviços; 
g. Promover os serviços de proteção e recuperação ambiental; 
h. Buscar parcerias por meio de Programas do Governo Federal e Organismo Internacional 

(Pró-Moradia, PAC-Habitação, Pró-Saneamento, Águas do DF); 
i. Realizar e aplicar os recursos conforme Lei Orçamentária Anual, destacadamente os 

empreendimentos de construção de próprios, reforma de edificações, manutenção de equipamentos 
urbanos em geral (viaduto, ponte, túnel, via pública, escola, posto de saúde, hospital, monumento, 
patrimônio histórico, feira, shopping popular, etc.), iluminação pública e saneamento. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 15 06 20 05 46 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 28 - 75 - 103 

Requisitados 
Órgãos do GDF 14 - 34 04 52 
Órgãos do Governo Federal - - 01 - 01 

Outros  Estagiários  - 03 - 08 11 
Subtotal (Força de Trabalho)  57 09 130 17 213 
(+) Cedidos para outros órgãos - 06 - 05 11 

Total Geral  57 03 130 12 202 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  
*Obs.: Os estagiários fazem parte da força de trabalho, porém o contrato é por meio da Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal. 

A área de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Obras se constitui de elementos 
básicos para o desenvolvimento das atividades desta Pasta, caracterizando a necessidade de 
conhecimento e formação específica, para que os processos possam ter eficiência e maior agilidade na 
prestação dos serviços públicos. 

Informa-se que, em 2013, houve a participação de 05 servidores em cursos custeados pela 
Secretaria de Obras, compreendendo os mais diversos assuntos inerentes a esta Pasta. 

Destaca-se ainda, que os estagiários que prestam serviços na Secretaria de Estado de Obras, 
são selecionados pela Secretaria de Estado de Administração Pública e cooperam com a força de trabalho 
nas diversas unidades, conforme a necessidade. 

1. Realizações 

Em 2013 a partir dos valores estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual nº 5.011 de 
28/12/2012 – (DODF nº 263 de 28/12/2012 – Suplemento), foi atribuída a esta Secretaria de Estado de 
Obras, no que se refere a Fonte de Recursos 100 – Ordinário Não Vinculado, o montante de 289 milhões de 
reais para a programação de despesas com investimentos. Deste total, 52,07% estavam destinados a 
contrapartidas a cargo do GDF em convênios, contratos de repasse e financiamentos e 13,80% foram 
provenientes de emendas parlamentares cujas aplicações se restringiam às descrições e finalidades 
definidas pelos respectivos autores das proposições.  

Assim, apenas o percentual de 34,13%, equivalente a R$ 98 milhões de reais apresentava 
perspectiva inicial de realização, no âmbito de programação desvinculada de organismos financiadores 
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externos, dos quais R$ 30 milhões de reais foram identificados como Projetos Estruturantes do Distrito 
Federal - PEDF, restando R$ 68 milhões de reais para as demais despesas. 

No contexto das limitações orçamentárias e financeiras dispostas no Decreto nº 34.125 de 
28/01/2013 (DODF nº 22 de 28/01/2013), destacam-se: 

• Contingenciamento de R$ 19.895.745,00; 
Disponibilidade limitada para as dotações dos programas de trabalhos definidos como 

integrantes dos Projetos Estruturantes do Distrito Federal – PEDF. 
A partir de ajustes e remanejamentos posteriores foram iniciadas novas ações e procedimentos 

licitatórios para implementação do Programa “ACELERA DF”, o qual se constituiu no conjunto de obras e 
ações definidas como prioritárias por diversas áreas do Governo do Distrito Federal. Além disso, houve 
transferências de recursos orçamentários à NOVACAP, na ordem de R$ 21 milhões de reais. 

Quanto as Fontes de Recursos vinculadas a convênios, contratos de financiamentos e 
repasses, sob a gestão desta Secretaria de Estado de Obras, fixadas na LOA em R$ 453 milhões de reais 
(custeio e investimento), essas alcançaram o montante aproximado de R$ 465 milhões de reais, após 
consignação de superávits e movimentações diversas. Por oportuno, salienta-se que por persistirem 
pendências junto a órgãos financiadores repetiu-se o cenário de 2012, qual seja, um menor resultado para 
essas fontes, conforme detalhado neste Relatório. 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

1350 – PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBA NA DO DISTRITO FEDERAL – 
ÁGUAS DO DF. 
 
 

OBJETIVO GERAL:  

Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento 
ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrit o Federal.  
 

Execução Orçamentária 
 

Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3019 - Fortalecimento Institucional do Programa Águas do D F 3.470.067 1.688.077 0 0 
3020 - Implantação do Sistema de Gerenciamento, Monitoria e 
Avaliação do Programa Águas do DF 2.528.427 1.553.791 731.158 662.894 
0001 - Implantação do Sistema de Gerenciamento, Monitoria e 
Avaliação do Programa Águas do DF--Distrito Federal 2.528.427 1.553.791 731.158 662.894 
3021 - Reestruturação de Sistemas de Drenagem Pluvial e Ob ras 
Complementares do Programa Águas do DF 45.614.006 4.022.160 0 0 
3022 - Recuperação Ambiental - Programa Águas do D F 21.026.977 10.547.005 0 0 

Total do Programa  72.639.477 17.811.033 731.158 662.894 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0001 - Atuar na proteção dos recursos hídricos e pr omover a melhoria nas condições de saneamento 
ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrit o Federal. 
 
Indicadores: 

 
Denominação do indicador Unidade de 

Medida 
Índice mais 

Recente 

Apurado 
em 

 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado  Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Capacidade de Recuperação 
de Erosões no Programa  

m² 0 - Anual 7.148 / 
0 

- 33.840 5.970 Secretaria de 
Obras 

Capacidade de Execução de 
Rede de Águas Pluviais no 
Programa 

m 0 - Anual 
75.387 / 

0 - 50.955 64.543 
Secretaria de 
Obras 

 

Por razões de manutenção das suspensões e adiamentos de certames licitatórios em 2013 não 
houve realização do Programa 1350 que permitisse a obtenção dos índices de seus indicadores. 

O Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF tem 
por finalidade a melhoria dos sistemas de drenagem urbana no Plano Piloto e em Taguatinga – DF e 
engloba os seguintes componentes: 1 – Recuperação Ambiental. 2 – Implantação e Recuperação do 
Sistema de Drenagem Pluvial. 3 – Fortalecimento Institucional. 4 – Gerenciamento, Monitoramento e 
Avaliação. 

O programa foi parcialmente financiado pela Corporação Andina de Fomento - CAF, 
atualmente denominada Banco de Desenvolvimento da América Latina, por meio do contrato de empréstimo 
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firmado com o Distrito Federal em 08 de outubro de 2009, no valor de US$ 60.095.000,00 e contrapartida do 
Distrito Federal no valor de US$ 40.063.000,00. Atualmente o custo do Programa está estimado em 
aproximadamente US$ 205 milhões. 

Considerando a situação em que se encontrava o andamento de cada ação do Programa, o 
Governo do Distrito Federal solicitou, em 16 de agosto de 2013, prorrogação do prazo de desembolso do 
Contrato de Empréstimo por um período de três anos. Em resposta à solicitação, a CAF decidiu pela não 
prorrogação desse prazo, tendo, portanto, o contrato expirado em outubro de 2013. 

O Governo do Distrito Federal pretende dar continuidade ao Programa por meio de novo 
financiamento. Para tanto a Secretaria de Obras atuou na preparação de documentação para subsidiar a 
SEPLAN na elaboração de novo pedido de financiamento. 

Durante o ano de 2013, foi prestado o suporte técnico necessário às respostas aos diversos 
questionamentos do TCDF e do TJDF, com vistas à continuidade das concorrências públicas para 
contratação das obras de drenagem no Plano Piloto e Taguatinga, no montante de R$ 301,5 milhões. O 
resultado da 1ª Fase da Pré-Qualificação das empresas ocorreu em 01 de fevereiro de 2013, e a publicação 
do edital da 2ª Fase ocorreu em 10 de maio de 2013. 

Com relação ao componente Recuperação Ambiental, que engloba a Recuperação de 
Nascentes, Recuperação de Erosões e Plano de Gestão de Bacias, foram feitas articulações com os órgãos 
envolvidos, especialmente o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – 
Brasília Ambiental – IBRAM, visando à finalização dos termos de referência, necessários à licitação das 
ações. 

Entretanto, apesar dos esforços da Secretaria de Estado de Obras para a contratação de 
diversas ações do Programa Águas do DF na busca pelo cumprimento das metas previstas para o ano, 
problemas que independeram da gestão da Pasta, impediram seu êxito, conforme relatado a seguir. 

 
Obras de Drenagem no Plano Piloto e em Taguatinga 

• Em 01/02/2013 a NOVACAP publicou no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornais de 
grande circulação nacional, o resultado do julgamento da Concorrência de Pré-Qualificação Internacional nº 
001/2012-ASCAL/PRES e abriu prazo para interposição de Recursos; 

• Em 13/02/2013 a NOVACAP comunicou aos participantes da licitação os Recursos 
Administrativos interpostos por 5 (cinco) empresas e abriu prazo para a apresentação de contrarrazões; 

• Em 28/02/2013 o Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF encaminhou Mandado de 
Notificação Intimação, contra o Presidente da ASCAL/NOVACAP, acatando liminar solicitada pela empresa 
PREFABRIL, suspendendo o certame e solicitando informações; 

• Em 06/03/2013 o Presidente da ASCAL/NOVACAP encaminhou as informações solicitadas 
ao TJDF; 

• Em 04/04/2013, o TJDF publicou no Diário de Justiça do DF, a revogação da liminar, após 
julgamento da defesa apresentada pela NOVACAP; 

• Em 10 de maio de 2013 foi publicado o Aviso da 2ª Etapa das Licitações PQI nº 001/2012 – 
ASCAL/ PRES/NOVACAP e PQI nº 002/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP com previsão de abertura das 
propostas para o dia 18/06/2013 e 19/06/2013, respectivamente; 

• Em 22/05/2013 o Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF encaminhou Mandado de 
Notificação Intimação acatando liminar solicitada pelo Consórcio TRIER/TELAR e solicitando informações e 
esclarecimentos com relação à Concorrência de Pré-Qualificação Internacional PQI nº 002/2012; 

• Em 04 de junho de 2013 o Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDF expediu Mandado 
de Segurança conforme o Processo nº 2013.01.1.069770-2, solicitando à NOVACAP que prestasse 
informações sobre liminar impetrada pela Construtora RV LTDA; 

• Em 14/06/2013 o Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF encaminhou Mandado de 
Notificação Intimação acatando liminar solicitada pela Construtora RV LTDA, solicitando informações e 
esclarecimentos; 

• Em 18 de junho de 2013 o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF encaminhou a 
Decisão nº 2686/2013, solicitando esclarecimentos e determinando a suspensão da licitação; 

• Em 18 de junho de 2013 a NOVACAP publicou no Diário Oficial do DF aviso de adiamento 
“Sine Die” das licitações. 
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Recuperação Ambiental 
As ações de Recuperação Ambiental, que representam aproximadamente 6,7% do Programa 

Águas do DF, também sofreram entraves para contratação em 2013, frente às dificuldades do IBRAM em 
liberar os Termos de Referência para a contratação das ações de Proteção e Recuperação de Nascentes, 
dos Planos de Gestão das Bacias do Lago Paranoá e do Rio Descoberto, além dos Termos de Referência 
para contratação dos Projetos e Obras de Recuperação de Erosões.  

Somente em 15 de Agosto de 2013, a SEMARH encaminhou a versão final do Termo de 
Referência para Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Plano de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas dos afluentes distritais do rio Paranaíba – PRH Paranoá. Esses serviços não 
foram licitados frente à descontinuidade do contrato de empréstimo com a CAF. 

Quanto às obras de Recuperação de Áreas Degradadas, somente foram liberadas para 
licitação as referentes à Erosão do Condomínio Privê da Ceilândia, cujo procedimento licitatório encontra-se 
em preparação. As obras referentes às Voçorocas da QNP 28 da Ceilândia, DF-290 e a VC-379 do Gama e 
ARIE JK de Samambaia continuam pendentes de aprovação pelo IBRAM. As obras referentes à Voçoroca 
da Quadra 416/516 de Santa Maria continuam pendentes de reformulação do projeto pela TERRACAP. 

Na esfera das ações de fortalecimento institucional foi publicada, em 02 de abril de 2012, a 
licitação TP 003/2012 – ASCAL/PRES /NOVACAP para contratação dos serviços de "Aperfeiçoamento do 
Marco Legal e Desenvolvimento Institucional da Regulação dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas no DF". 

Em 24 de setembro de 2012 foram recebidas as propostas e abertos os envelopes de 
documentação e proposta técnica, os quais seguiram para análise da Comissão Permanente de Licitação 
da NOVACAP.  

Após o julgamento das propostas técnicas e divulgação das notas, as empresas licitantes 
entraram com nova impugnação contestando o julgamento, o que tem impossibilitado, até o momento, a 
abertura das propostas de preços. 

Relação de contratos firmados – Programa Águas do D F 

Programa/ 
Órgão Concedente Nº do Contrato Objeto Valor Contratado Valor 

Pago 
Saldo 

Contratual  

Avanço 
Físico 

% 

Avanço 
Financeiro  

% 

Águas do DF 
CAF 024/2010 

Consultoria 
(Apoio ao Gerenciamento do 

Programa) 
5.451.231,66 2.326.7

91,96 
3.124.4

39,64 
N.A. 42,68 

Águas do DF 
CAF 015/2012 Auditoria do Programa  

(Período 2011-2012-2013) 65.229,00 
18.003,

20 
47.225,

80 N.A. 36,20 

Obs: N.A. = não aplicável 
(Valores em R$) 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 
 
 

OBJETIVO GERAL:  

Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito F ederal, mediante ações de planejamento, 
monitoramento e controle urbano e territorial. 

Execução Orçamentária 
 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1101 - Implantação de Vias e Obras Complementares de 
Urbanização 2.101.000 1.272.351 1.272.343 238.682 
0004 - Implantação de Vias e Obras Complementares de 
Urbanização--Distrito Federal 500.000 1.272.351 1.272.343 238.682 
1110 - Execução de Obras de Urbanização  86.967.639 49.082.272 36.471.654 23.645.245 
0147 - Execução de Obras de Urbanização--Distrito Federal 19.900.000 10.813.608 10.457.891 6.697.915 
1322 - Execução de Obras de Urbanização-Programa Pró-Moradia 
Cef-Distrito Federal 5.802.052 8.609.933 8.562.226 4.415.530 
6949 - Execução de Obras de Urbanização-Bairro Jardim Botânico- 
Jardim Botânico 120.000 1.903.088 1.900.661 1.900.661 
9438 - Execução de Obras de Urbanização-Polo Jk- Santa Maria 17.500.000 15.840.132 14.673.463 10.631.139 
9631 - Execução de Obras de Urbanização-Complementação do 
Projeto Orla- Plano Piloto 1.000.000 860.000 860.000 0 
9640 - Execução de Obras de Urbanização-SHIS QI -23 e DF-035- 
Lago Sul 2.000.000 17.413 17.413 0 
1337 - Recuperação de Áreas Urbanizadas  10.000 0 0 0 
1950 - Construção de Praças Públicas e Parques  2.000.000 973.825 973.825 671.112 
1968 - Elaboração de Projetos  1.120.000 12.095 12.095 0 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0018 - Elaboração de Projetos-Urbanização e Infraestrutura-Distrito 
Federal 1.120.000 12.095 12.095 0 
3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 13.960.300 0 0 0 
3058 - Execução de Obras de Urbanização - Pró-Moradia  76.683.659 21.885.726 634.166 634.166 
0001 - Execução de Obras de Urbanização - Pró-Moradia-
Arapoanga- Planaltina 2.900.000 2.700.000 131.116 131.116 
0002 - Execução de Obras de Urbanização - Pró-Moradia-Mestre 
D'armas- Planaltina 7.645.614 4.330.854 503.051 503.051 
3246 - Construção de Centro Comunitário  10.000 256.645 256.645 256.645 
9696 - Construção de Centro Comunitário--Distrito Federal 10.000 256.645 256.645 256.645 
3615 - Manutenção e Conservação Urbanistica  11.262.332 9.499.304 9.151.295 4.151.041 
0001 - Manutenção e Conservação Urbanistica--Distrito Federal 6.262.332 9.499.304 9.151.295 4.151.041 
3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques  2.120.000 1.016.155 1.016.154 633.109 
9472 - Reforma de Praças Públicas e Parques--Distrito Federal 2.120.000 1.016.155 1.016.154 633.109 
3938 - Revitalização de Áreas Urbanizadas  3.201.000 359.893 359.877 358.397 
9060 - Revitalização de Áreas Urbanizadas-Eixo Monumental 
Trecho Rodoviária-Estádio nacional- Plano Piloto 2.700.000 253.249 253.248 251.768 
9064 - Revitalização de Áreas Urbanizadas--Distrito Federal 500.000 106.644 106.629 106.629 
5695 - Execução de Obras de Prevenção, Controle e Combate 
À erosão 5.100.000 1.064.144 1.038.338 512.475 
0001 - Execução de Obras de Prevenção, Controle e Combate À 
erosão--Distrito Federal 5.100.000 1.064.144 1.038.338 512.475 

Total do Programa  204.535.930 85.422.410 51.186.392 31.100.872 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0006 – Promover o desenvolvimento socioeconômico, a mbiental e cultural do Distrito Federal, por 
meio da execução de obras de urbanização e infraest rutura urbana para proporcionar melhoria da 
qualidade de vida da população. 
 
Indicadores: 
 
Denominação do Indicador  Unidade 

de Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

12/2013 
Periodicidade 
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Capacidade de Execução 
de Pavimentação de Vias 
no Distrito Federal 

m² - - Anual 2.500.000/ 
1.723.802 

1.250.000/ 
2.871.430 

800.000 650.000 Secreta-ria 
de Obras 

Capacidade de Execução 
de Redes de Águas 
Pluviais no Distrito Federal 

m - - Anual 
250.000/ 
47.551 

90.000/ 
23.703 100.000 60.000 

Secreta-ria 
de Obras 

 

Da mesma forma do exercício de 2012, os resultados apresentados concentraram-se nos 
dados apurados e consolidados pela NOVACAP, a principal executora dos serviços, obtidos pelo aporte 
significativo de recursos dessa Unidade, que resultou nos indicadores alcançados em todo o Programa 
6208. O superávit na meta de pavimentação de vias no Distrito Federal foi devido, principalmente, à 
implementação do “Programa Asfalto Novo”. No tocante à drenagem pluvial, a impossibilidade de início de 
urbanização dos novos parcelamentos (Sol Nascente, Vicente Pires, Buritizinho, parte de Arniqueiras e 
Setor Ribeirão/Porto Rico) limitou o alcance das realizações em 2013. 

Considerada a realização financeira da Secretaria de Obras vinculada ao Programa, os 
recursos iniciais totalizavam um montante expressivo de créditos de financiamento e repasse e de Emendas 
Parlamentares que não se efetivaram devido a adiamentos licitatórios e remanejamentos e cancelamentos. 
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Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 208 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant.  
Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol 
Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia. (CT 022/2008) Ceilândia 026  Concluída Un. 0 

Execução de estudos e desenvolvimento de projetos executivos 
de urbanismo, geometria, terraplenagem, pavimentação, 
drenagem pluvial, obras de artes especiais e sinalização para 
adequação da Estrada de Ind. Gráficas (EIG); 1ª. Av. do SHSW e 
outros no DF. (CT 249/2008) 

Distrito Federal 027  Concluída Un. 0 

Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos 
informais do Setor Águas Quentes, em Samambaia e Recanto 
das Emas. (CT 275/2008) 

Distrito Federal 028  Concluída  Un. 0 

Demolição e execução de pavimentação asfáltica, passeios e 
meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, 
Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília. (CT 029/2012) 

Plano Piloto 029  Andamento 
Normal m² 8.840 

Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e 
erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 
do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto. (CT 040/2012) 

Plano Piloto 030 Concluída m² 415 

Executar drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios fios 
na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, 
no Setor Sul do Gama. (CT 026/2012) 

Gama 031 Concluída m² 1.500 

Execução de drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do 
Gama/DF. (CT 030/2012) 

Gama 032 Concluída m² 530 

Execução de drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga.  
(CT 011/2012) Taguatinga 033  Paralisada m² 0 

Execução de drenagem pluvial em vias próximas a Praça da QNL 
16 em Taguatinga. (CT 038/2012) Taguatinga 034 Concluída m² 2.400 

Execução de paisagismo na praça e no entorno do Santuário 
Menino Jesus de Praga, situado na entre quadra 2/4 do Setor 
Norte de Brazlândia. (CT 034/2012) 

Brazlândia 035 Concluída m² 7.300 

Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho. (CT 
042/2012) Sobradinho 036 Concluída m² 5.090 

Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol. 
(CT 010/2010) 

Planaltina 037  Concluída  Un. - 

Execução de pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento 
asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria de 
Ceilândia. (CT 031/2012) 

Ceilândia 038 Concluída m² 2.124 

Complementar rede de drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, 
Conjuntos 11 e 12 em Samambaia. (CT 018/2012) Samambaia 039  Concluída m 0 

Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410, 
entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do 
Conjunto E, em Samambaia. (CT 025/2012) 

Samambaia 040 Concluída m² 1.500 

Construir praça e executar  paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da 
quadra 103, no Bairro Residencial Oeste. (CT 025/2011) São Sebastião 041  Concluída m² 11.594 

Execução de Grama e calçada na QD 508 do Recanto das Emas 
- Lote 7. (CT 014/2011) Recanto Das Emas 042  Concluída m² 304 

Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas 
Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras. (CT 
036/2012) 

Águas Claras 043 Concluída m² 6.000 

Elaborar o projeto dos lançamentos 01 e 03 da Quadra 17 (em 
gabião), no Park Way. (CT 050/2010) Park Way 044 Concluída Un. 1 

Descentralização de crédito orçamentário para pavimentação 
asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor 
Leste Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA. 
(CT 003/2012 RA XXV) 

Scia 045 Concluída m² 1.880 

Elaboração de projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas 
Sul (SOF/Sul), no Guará e no Grande Colorado. (CT 171/2009) Distrito Federal 046 Andamento 

Normal Un. - 

Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um 
Centro Comunitário no Setor Arapoanga - Lote 1. (CT 237/2007) 

Planaltina 047 Concluída m² - 

Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina - Lote 2.  
(CT 237/2007) Planaltina 048 Concluída m² - 

Pavimentação, meios-fios, sinalização e drenagem, nas Qd's 
QNP's 21, 23, 25 e 27; QNR's 02, 03 e 04; e QNQ 07, em 
Ceilândia.  (CT 247/2007) 

Ceilândia 049  Paralisada  m² - 

Asfaltar, implantar  meios-fios e dren. pluvial nas redes 01, 04 a 
06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK, em 
Santa Maria - Lote 1. (CT 015/2009) 

Santa Maria 050 Concluída m² 1.457 

Asfaltar, implantar  meios-fios e dren. pluvial nas redes 18 a 21, 
da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria - Lote 2. (CT 16/2009) Santa Maria 051  Concluída m² 8.070 
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Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 208 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant.  
Descentralização de crédito orçamentário para complementar 
recursos com elaboração de Proj. Executivo viários de duplicação 
pavimentação, obras de arte especiais, locação, nivelamento, 
drenagem pluvial, estudos geotécnicos e planilha orçam. na 
ligação QE 32 do Guará II com o N. Bandeirante. (CT 536/2010 
NOVACAP) 

Distrito Federal 052  Atrasada Un. 1 

Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de dren. pluvial no 
Mestre D'Armas em Planaltina. (CT 057/2008) Planaltina 053 Paralisada m² - 

Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, Asa 
Sul. (CT 024/2012) Plano Piloto 054 Concluída m² 444 

Reforma de praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto. 
(CT 033/2012) Plano Piloto 055 Concluída m² 7.950 

Execução de urbanização, revitalização de praças situada na 
EQNM 3/5, em Ceilândia/DF. (CT 032/2012) Ceilândia 056 Paralisada m² 15.144 

Elaborar Proj. Básico e Executivos de fundações, estruturas e 
instalações, para construção de espelho d'água no Eixo 
Monumental. (CT 035/2012) 

Plano Piloto 057  Concluída Un. 2 

Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas.  
(CT 019/2012) 

Recanto Das Emas 058  Concluída m² 1.800 

Construir pavimentação asfáltica e dren. pluvial na Quadra 03 do 
Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em 
Brasília. (CT 008/2013) 

Plano Piloto 092 
Andamento 

Normal m² 33.810 

Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, 
em Ceilândia. (CT 009/2013) 

Ceilândia 096 Paralisada m² 15.196 

Construir dren. pluvial, contenção e urbanização de taludes na 
área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa 
Norte. (CT 007/2013) 

Plano Piloto 097 Concluída m² 1.816 

Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa 
Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 - Lote 2. (CT 
017/2013) 

Santa Maria 100 Andamento 
Normal 

m² 33.661 

Complementar pavimentação e drenagem no Trecho 3, Conjunto 
3, Polo JK em Santa Maria - Lote 1. (CT 018/2013) 

Santa Maria 101 Andamento  
Normal 

m² 13.346 

Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação 
ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com 
remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte. (CT 014/2013) 

Plano Piloto 103 Concluída m² 659 

Asfaltar via e executar passeios na QNM 30, em Ceilândia.  
(CT 011/2013) Ceilândia 107 Concluída m² 1.947 

Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na 
duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das  
Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto. (CT 016/2013) 

Plano Piloto 108 
Andamento 

Normal m² 27.760 

Serviços de pavimentação na Rua 25 Norte, urbanização na 
Praça Sabiá Quadra 208 e Drenagem na Quadra 208 em Águas 
Claras. (CT 029/2013) 

Águas Claras 109 Concluída m² 5.789 

Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, Meios-
fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do 
Guará. (CT 023/2013) 

Guará 116 Andamento 
Normal m² 6.444 

Construir passeios em concreto na QN 429, Conjuntos A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J, K, e QN 431, AE 01, Conjuntos B e C, em 
Samambaia. (CT 028/2013)  

Samambaia 118 Concluída m² 2.344 

Revitalizar praça na EQNM 18/20, em Ceilândia. (CT 024/2013) Ceilândia 119 Concluída m² 4.561 
Executar obras de urbanização da praça no SHCGN 713, Asa 
Norte. (CT 019/2013) Plano Piloto 120 Concluída m² 1.842 

Construir passeios, rampas, pavimento em bloco de concreto, 
meios-fios, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os 
conjuntos ‘J’ e ‘H’ da Quadra 05 do Varjão. (CT 020/2013) 

Varjão 121 Concluída m² 716 

Descentralização de crédito orçamentário para fornecer e instalar 
brinquedos em 104 parques infantis em diversos locais do DF. 
(509/2012 e 510/2012 NOVACAP) 

Distrito Federal 124 Concluída m² 520 

Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, 
em Santa Maria. (CT 001/2013) Santa Maria 126 

Andamento 
Normal m² - 

Descentralização de crédito orçamentário para manter vias e 
logradouros públicos em diversos locais do DF. (CT 751/2009  
NOVACAP) 

Distrito Federal 129 Concluída Un. 1 

Executar drenagem pluvial e remanejamento de rede ao longo da 
Via de Contorno da QE 42, no Guará. (CT 032/2013) 

Guará 133 Concluída m² 2.482 

Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas 
Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras. 
(CT 031/2013) 

Águas Claras 134 Andamento 
Normal m² 3.753 

Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos 
para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, 
Setor de Mansões  Park Way. (CT 015/2013) 

Park Way 135 Andamento 
Normal 

Un. - 



Relatório Anual de Atividades – SO -  2013  

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
798 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 208 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant.  
Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor 
Central de Brasília - Lote 1. (CT 053/2013) Plano Piloto 151 Andamento 

Normal m² 8.580 

Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa 
Maria. (CT 046/2013) 

Santa Maria 188 Andamento 
Normal 

m² 1.048 

Executar limpeza, desassoreamento, regularização e  
compactação, fornecimento e assentamento de placas de  
concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento  
05, às margens da BR-060, em Samambaia. (CT 068/2013) 

Samambaia 189 
Andamento 

Normal m² 449 

Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor 
Central de Brasília – Lote 2. (CT 054/2013) Plano Piloto 190 

Andamento 
Normal m² 8.050 

Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor 
Norte de Brasília – Lote 3. (CT 055/2013) 

Plano Piloto 191 Andamento 
Normal 

m² 4.260 

Executar fresagem e recapeamento asfáltico na QR 406 em 
Samambaia. (CT 050/2013) Samambaia 193 Concluída Un. 24.974 

Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e 
passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em 
Samambaia. (CT 051/2013) 

Samambaia 195 
Andamento 

Normal m² 2.108 

Descentralização de crédito orçamentário para complementar 
recursos para aquisição de CBUQ (concreto betuminoso usinado 
a quente) na manutenção de pavimentação asfáltica em vias do 
Distrito Federal. 

Distrito Fefederal 200 Concluída Un. 1 

Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa 
Maria. (CT 069/2013) Santa Maria 203 Andamento 

Normal m² 336 

Descentralização de crédito orçamentário para manutenção de 
vias e logradouros públicos, em diversos locais do Distrito 
Federal. (CT 737/2009 NOVACAP) 

Distrito Federal 213 Concluída Un. 2 

 

Foto 1 – situação inicial Foto 2 – situação inicial 

  
Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Polo JK, Etapa 01, na Região Administrativa de Santa Maria. 
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Foto 3 Foto 4 

  

Foto 5 Foto 6 

  

Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Polo JK, Etapa 01, na Região Administrativa de Santa Maria. 
 

Foto 7 Foto 8 

  
Execução de pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios para duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Avenida das 
Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto-DF. 
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Foto 9 Foto 10 

  
Asfaltamento de via e execução de passeios na QNM 30, na Ceilândia – DF. 

 

Foto 11  Foto 12  

  
Execução de pavimentação asfáltica (estacionamento) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e 
Abastecimento Norte - SAAN, no Plano Piloto – DF. 

 

Foto 13  Foto 14  

  
Construção de praça e execução de paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103, no Bairro Residencial Oeste, São Sebastião 
– DF. 
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Foto 17 – situação inicial Foto 18 – situação final 

  
Construir gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas. 

 

Além dos investimentos relatados, foram também efetivados os contratos seguintes, que 
complementaram a atuação desta Pasta em 2013, e cujas obras serão executadas em 2014: 

• Construir a via ligação entre a Entrequadra 912/913 Sul e o Parque da Cidade Sarah 
Kubitschek, no Plano Piloto – DF; 

• Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no 
Lago Sul – DF; e 

• Executar drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B, Casa 18, e outras, no Setor Central 
do Gama – DF. 

Considerados recursos provenientes de outra Unidade Orçamentária, esta Secretaria limitou 
sua participação aos procedimentos licitatórios em curso para revitalização do Complexo de Lazer Balneário 
Veredinha, em Brazlândia. 

Cabe citar as principais licitações formalizadas em 2013 e atualmente em curso, vinculadas ao 
Programa 6208, que terão repercussão no próximo exercício: 

• Construção do acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá; 
• Construção de estacionamento na 1ª Avenida Norte, Quadras QS 402 a QS 414, em 

Samambaia Norte; 
• Reforma da passagem de pedestres entre o Banco Central e o Setor Médico Hospitalar Sul 

de Brasília; 
• Construção de calçadão, ancoradouro em madeira e praça às margens do Lago Paranoá - 

Asa Sul de Brasília; 
• Contratação de consultoria para a elaboração de levantamentos, estudos, projetos e 

orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no Distrito Federal; 

Foto 15 Foto 16 

  
Execução de passeios, rampas, pavimento em blocos de concreto, meios-fios, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os 
Conjuntos “J” e “H” da Quadra 05 – Varjão/DF. 
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• Execução de pavimentação viária, calçadas, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial 
no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia; e 

• Implantação de certificação de qualidade de execução de pavimentação de vias urbanas e 
rodovias do DF. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA : 

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – IN FRAESTRUTURA 
Execução Orçamentária 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1072 - Construção do Centro Administrativo - PPP 120.000 0 0 0 
1471 - Modernização  de Sistema de Informação  1.300.000 663.256 663.256 663.256 
0033 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Obras- Guará 1.300.000 663.256 663.256 663.256 
1968 - Elaboração de Projetos  1.000.000 1.539.409 1.538.845 1.473.074 
0019 - Elaboração de Projetos-Edificações Públicas-Distrito Federal 1.000.000 1.539.409 1.538.845 1.473.074 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  500.000 517.929 408.168 398.240 
6962 - Construção de Prédios e Próprios--Distrito Federal 500.000 517.929 408.168 398.240 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 1.050.000 70.470 70.470 70.470 
2570 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Secretaria de 
Obras- Guará 1.050.000 70.470 70.470 70.470 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  2.120.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  0 12.100 12.100 12.100 
8502 - Administração de Pessoal  13.114.699 14.115.384 13.985.225 13.984.001 
0092 - Administração de Pessoal-Secretaria de Obras- Guará 13.114.699 14.115.384 13.985.225 13.984.001 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  1.670.000 692.285 641.779 641.779 
7003 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de Obras- 
Guará 1.670.000 692.285 641.779 641.779 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.950.000 526.239 488.141 419.295 
0091 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria 
de Obras- Guará 1.950.000 526.239 488.141 419.295 

Total do Programa  22.824.699 18.137.072 17.807.984 17.662.215 
 
Prédios e Próprios 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 004 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant.  
Descentralização de crédito orçamentário para complementar 
recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e 
construção de cobertura de piscina no DEFER. (CT 517/2011 
NOVACAP) 

Samambaia 019 Concluída Un. 1 

Descentralização de crédito orçamentário para complementar 
recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF. 
(CT 517/2011 NOVACAP) 

Distrito Federal 020 Concluída Un. 9 

Descentralização de crédito orçamentário elaboração de Projeto 
Básicos e Executivos de arquitetura e de instalações prediais 
para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho. (CT 
661/2012 NOVACAP) 

Sobradinho 021 Concluída Un. 1 

Construir Unidade Acadêmica de Faculdade da UNB no Centro 
Metropolitano de Ceilândia. (CT 013/2012) Ceilândia 022 Concluída m² 2.322 

Descentralização de crédito orçamentário para elaborar projetos 
para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda. (CT 591/2013 
NOVACAP) 

Plano Piloto 123 Atrasada Un. 2 

Descentralização de crédito orçamentário para complementar 
recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, 
estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo 
Rural Taguatinga, às margens da DF 180. (CT 517/2011 
NOVACAP)  

Samambaia 199 
Andamento 

Normal Un. 3 

 
                  O principal destaque do Programa 6004, embora sem realização orçamentária para o Governo 
em 2013, foi a construção do Centro Administrativo do Distrito Federal, na Região Administrativa de 
Taguatinga, cujas obras se encontram em curso, implantadas por meio de uma Parceria Público Privada – 
PPP – que ocorre através de Contrato de Concessão Administrativa, ainda sob a responsabilidade desta 
Secretaria de Obras. 

 

Foto 1 Foto 2 
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Foto 3 Foto 4 

  
Desenvolvimento das obras do Centro Administrativo do Distrito Federal - CADF 

 

Este empreendimento tem enfoque destacado no Capítulo 6, item 6.2 deste Relatório. 
O Programa Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, promoveu o custeio com vencimentos 

e benefícios de pessoal, manutenção dos serviços administrativos, modernização do sistema de informação 
e capacitação de servidores da Secretaria de Estado de Obras.  

A ação de Modernização do Sistema de Informação buscou dar continuidade a aquisição e 
substituição de equipamentos e aplicativos para o desenvolvimento da Unidade. 

A ação Gestão da Informação e dos Sistemas de TI englobou gastos com suprimentos de 
informática, tais como: cartuchos de toner, alicates, cabos, testador de cabos, impressora rotuladora e 
outros, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras. 

A Secretaria de Estado de Obras proporcionou a capacitação de 05 servidores, que participa-
ram de cursos de aperfeiçoamento na modalidade presencial, atendendo as necessidades da Secretaria, 
conforme tabela a seguir: 

 

Empresa Curso Número de 
Servidores 

ELO CONSULTORIA EMP. E PROD. DE 
EVENTOS 

Novo Sistema de Registro de Preços em conformidade com o Decreto 
nº. 7.892 de 23/01/13. 

02 

ONE CURSOS - TREINAMENTO DES. E 
CAPACITAÇÃO LTDA Obras Públicas: Artimanhas & Conluios 03 

 
As ações de Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a servidores englobam 

gastos realizados com o custeio de pessoal da Secretaria de Estado de Obras, tais como: vencimentos, 
contribuições previdenciárias, substituições e reconhecimento de dívida; e auxílios diversos: creche, 
alimentação, transporte e natalidade. 

A ação Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais englobou gastos realizados com o 
custeio da Secretaria de Estado de Obras, tais como: 
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• Diárias; 
• Material de Consumo; 
• Serviços de Terceiros – telefonia, internet, correios, serviços de plotagem, manutenção de 

ar condicionado e outros; 
• Aquisição de Material Permanente – aparelho telefônico, carimbo numerador de folhas 

eletromecânico, base IP e central telefônica IP, projetor multimídia, refrigerador, forno micro-ondas, TV, 
aparelho de ar condicionado e outros. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6205 – CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIG ITAL 

Execução Orçamentária 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3033 - Instalação da Torre de TV Digital  240.000 204.750 204.750 0 
0001 - Instalação da Torre de TV Digital-- Sobradinho 240.000 204.750 204.750 0 

Total do Programa  240.000 204.750 204.750 0 

 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 205 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 2013 
Unid. Quant. 

Fornecer e instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV 
Digital. (CT 016/2012) LAGO NORTE 064 

ANDAMENTO 
NORMAL Un. - 

 
O Programa 6205 abrangeu a continuação dos serviços de instalações especiais da Torre de 

TV Digital e previa ainda a quitação de despesas de exercícios anteriores da obra de construção do edifício. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 
Execução Orçamentária 

Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1079 - Construção de Centros Poliesportivos  200.000 0 0 0 
1606 - Construção de Praça de esporte e Cultura  2.720.000 1.900.000 0 0 
1745 - Construção de Quadras de esportes  5.850.000 2.805.034 2.526.475 1.489.985 
0009 - Construção de Quadras de esportes--Distrito Federal 2.300.000 1.114.447 914.446 734.212 
4747 - Construção de Quadras de esportes-Campos de Futebol de 
Grama Sintética-Distrito Federal 2.000.000 1.390.587 1.390.587 622.687 
9526 - Construção de Quadras de esportes-Pró-Moradia Cef-Distrito 
Federal 700.000 300.000 221.442 133.087 
3047 - Implantação de espaços esportivos  800.000 0 0 0 
3048 - Reforma de espaços esportivos  12.040.000 7.861.346 7.061.345 1.177.986 
9574 - Reforma de espaços esportivos-Recuperação de Áreas de 
esportes e Lazer-Distrito Federal 10.000.000 7.061.346 7.061.345 1.177.986 
3440 - Reforma de Quadras de esportes  3.110.000 1.822.979 1.822.101 1.565.635 
0011 - Reforma de Quadras de esportes--Distrito Federal 3.000.000 1.822.979 1.822.101 1.565.635 
3596 - Implantação de Infra -Estrutura esportiva  5.500.000 5.009.696 5.009.035 65.935 
8514 - Implantação de Infra-Estrutura esportiva--Distrito Federal 4.800.000 5.009.696 5.009.035 65.935 
7112 - Construção de Ginásio de esportes  6.430.000 7.168.083 987.516 987.516 
0003 - Construção de Ginásio de esportes-- Ceilândia 110.000 1.168.083 987.516 987.516 
7244 - Reforma de estádio  240.000 47.133 47.133 38.824 
6330 - Reforma de estádio--Distrito Federal 120.000 47.133 47.133 38.824 

Total do Programa  36.890.000 26.614.271 17.453.605 5.325.881 
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Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 206 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 2013 
Unid. Quant. 

Descentralização de crédito orçamentário para Reformar parcialmente o 
Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em 
Taguatinga. (CT 726/2012 NOVACAP) 

Taguatinga 073 Concluída m² 80 

Descentralização de crédito orçamentário para reformar parcialmente o 
Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia. (CT 
725/2012 NOVACAP) 

Brazlândia 074 Concluída m² 100 

Descentralização de crédito orçamentário para reformar parcialmente o 
Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho. 
(CT 724/2012 NOVACAP) 

Brazlândia 075 Concluída m² 100 

Descentralização de crédito orçamentário para reformar parcialmente o 
Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia 
Sul. (CT 727/2012 NOVACAP) 

Ceilândia 076 Concluída m² 250 

Descentralização de crédito orçamentário para reformar parcialmente o 
Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 
301, em Samambaia. (CT 728/2012 NOVACAP) 

Samambaia 077 Concluída m² 80 

Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandy, Escola 
Classe Vale do Sol e Quartel CBMDF. (CT 017/2012) Planaltina 078 Concluída m² 1.405 

Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas 
Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas. (CT 043/2012) 

Recanto Das 
Emas 079 Concluída m² 2.700 

Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará. 
(CT 041/2012) 

Distrito 
Federal 080 Concluída m² 2.335 

Construir quadra sintética em Santa Maria. (CT 023/2013 RA XIII) Santa Maria 081 Concluída m² 880 

Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da 
Estrutural, no SCIA. (CT 008/2012) SCIA 082 Concluída m² 4.090 

Construir duas quadras poliesportivas. (CT 247/2007) Ceilândia 083 Paralisada m² - 

Descentralização de crédito orçamentário para complementar recursos 
para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em 
diversos locais de Taguatinga. (CT 543 e 545/2011 NOVACAP) 

Taguatinga 084 Concluída m² 288 

Descentralização de crédito orçamentário para complementar recursos 
para construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em 
Planaltina - Lote 8 (CT 539/2011 NOVACAP) 

Planaltina 085 Concluída Un. 1 

Descentralização de crédito orçamentário para complementar recursos 
para construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas no 
Guará - Lote 5 (CT 536 e 539/2011 NOVACAP) 

Guará 085 Concluída Un. - 

Descentralização de crédito orçamentário para construção de coberturas 
metálicas para quadras poliesportivas de diversos locais de Sobradinho. 
(CT 525/2011 NOVACAP) 

Sobradinho Ii 086 Concluída m² 87 

Descentralização de crédito orçamentário para construir Pista de Cooper 
em Santa Maria. (CT 027/2012 RA XIII) 

Santa Maria 087 Concluída m² 2.539 

Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho 
combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O 
do Guará II. (CT 002/2013) 

Guará 090 Concluída m² 656 

Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a 
Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em 
Planaltina. (CT  012/2013) 

Planaltina 093 Andamento 
Normal 

m² - 

Descentralização de crédito orçamentário para complementar a reforma 
das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia. 
(CT 725/2012 NOVACAP) 

Brazlândia 104 Concluída m² 40 

Reformar 08 Quadras Poliesportivas em diversos locais de Planaltina. (CT 
006/2013) Planaltina 112 Concluída m² 5.372 

Construir campo de grama sintética na QS 20 do Riacho Fundo II. (CT 
022/2013) 

Riacho 
Fundo Ii 117 Concluída m² 4.218 

Reformar quadra poliesportiva e revitalizar sua área adjacente, na EQ 
27/28 do Setor Leste do Gama. (CT 033/2013) 

Gama 136 Andamento 
Normal 

m² 3.987 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte - Lote 1. (CT 035/2013) 

Distrito 
Federal 176 Andamento 

Normal Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
na Asa Sul e no Lago Sul  - Lote 2. (CT 036/2013) 

Distrito 
Federal 177 

Andamento 
Normal Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura 
em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal - Lote 3. (CT 
037/2013) 

Distrito 
Federal 178 

Andamento 
Normal Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
em Ceilândia - Lote 4. (CT 038/2013) 

Distrito 
Federal 179 

Andamento 
Normal Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
em Taguatinga - Lote 5. (CT 039/2013) 

Distrito 
Federal 180 

Andamento 
Normal Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, 
SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal - Lote 6. (CT 040/2013) 

Distrito 
Federal 181 

Andamento 
Normal Un. - 
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Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 206 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 2013 
Unid. Quant. 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
em Águas Claras e Guará - Lote 7. (CT 041/2013) 

Distrito 
Federal 

182 Andamento 
Normal 

Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II - Lote 8. (CT 042/2013) 

Distrito 
Federal 183 

Andamento 
Normal Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
no Gama e em Santa Maria - Lote 9. (CT 043/2013) 

Distrito 
Federal 184 

Andamento 
Normal Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá - Lote 10. 
(CT 044/2013) 

Distrito 
Federal 185 

Andamento 
Normal Un. - 

Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 
em Samambaia - Lote 11. (CT 045/2013) 

Distrito 
Federal 

186 Andamento 
Normal 

Un. - 

Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 
206/300, no Recanto das Emas. (CT 048/2013) 

Recanto Das 
Emas 187 

Andamento 
Normal Un. - 

Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na 
Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Cruzeiro, Sudoeste e 
Octogonal. (CT 062/2013) 

Distrito 
Federal 192 

Andamento 
Normal Un. - 

Implantar bases para 25 Pontos de Encontro Comunitário - PEC na Asa Sul 
e Lago Sul - Lote 2. (CT 058/2013) 

Distrito 
Federal 

201 Andamento 
Normal 

Un. - 

Implantar bases para 30 Pontos de Encontro Comunitário - PEC no 
Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II - Lote 8. (CT 064/2013) 

Distrito 
Federal 202 

Andamento 
Normal Un. - 

Implantar bases para 30 Pontos de Encontro Comunitário - PEC em 
Ceilândia e Brazlândia - Lote 4. (CT 060/2013) 

Distrito 
Federal 

204 Andamento 
Normal 

Un. - 

Implantar bases para 25 Pontos de Encontro Comunitário - PEC no Gama 
e Santa Maria - Lote 9. (CT 065/2013) 

Distrito 
Federal 205 Andamento 

Normal Un. - 

Implantar bases para 22 Pontos de Encontro Comunitário - PEC em 
Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal - Lote 3. (CT 059/2013) 

Distrito 
Federal 207 

Andamento 
Normal Un. - 

Implantar bases para 27 Pontos de Encontro Comunitário - PEC no SIA, 
SCIA, Guará I e II - Lote 7. (CT 063/2013) 

Distrito 
Federal 209 Andamento 

Normal Un. - 

Implantar bases para 19 Pontos de Encontro Comunitário - PEC em 
Samambaia - Lote 11. (CT 067/2013) 

Distrito 
Federal 210 

Andamento 
Normal Un. - 

 
 

Foto 1 Foto 2 

  
Execução da segunda etapa de construção da Pista de Skate – Centro urbano Quadra 02 Recanto das Emas/DF - CT 048/2013 
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Foto 3 – SQS 215 Foto 4 – SQS 202 

  
Execução de base para implantação de Pontos de encontro Comunitários PECs, CT 058/2013 – localizados na Asa Sul/Brasília-DF 

 
 

Foto 5 Foto 6 

  
QE 01 - ESQUINA DO CONJUNTO M  (Próximo a Passarela alterado a pedido da administração – implantado em frente ao 
conjunto H) – Guará/DF – CT 063/2013, em andamento 

 

Foto 7 Foto 8 

  
Reformar quadras poliesportivas em diversos locais de Planaltina, CT 006/2013-SO, obra concluída. 

 

Além dos investimentos relatados, foram também efetivados os contratos seguintes, que 
complementaram a atuação desta Pasta em 2013, e cujas obras serão executadas em 2014: 

• Construção de Quadra Poliesportiva em Nova Betânia, São Sebastião (CT 004/2013 
contrato assinado em fevereiro de 2013, inicialmente suspenso foi recentemente prorrogado); 
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• Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PEC na Asa Norte, Taguatinga, Vicente Pires, 
Águas Claras, Lago Norte, Varjão, Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá (CT 057/2013, CT 
061/2013 e CT 066/2013, assinado em setembro de 2013). 

Cabe citar as principais licitações formalizadas em 2013 e atualmente em curso, vinculadas ao 
Programa 6206, que terão repercussão no próximo exercício: 

• Construção de ginásio poliesportivo no Núcleo Rural do PADF, no Paranoá; e 
• Construção da Praça da Juventude com implantação de pista de caminhada, campo society, 

quadra coberta, vestiários e área de convivência da 3ª Idade, na Quadra 23, em Itapoã. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária 
 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1302 - Construção de Feiras  1.200.000 206.304 206.304 206.304 
0799 - Construção de Feiras--Distrito Federal 1.000.000 206.304 206.304 206.304 
3247 - Reforma de Feiras  4.850.000 185.771 36.788 36.788 
6715 - Reforma de Feiras--Distrito Federal 2.000.000 36.788 36.788 36.788 
9003 - Participação Acionária em empresas do Distrito Fede ral  0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 
0004 - Participação Acionária em empresas do Distrito Federal-
Participação Acionária em empresas do Distrito Federal-Distrito 
Federal 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

Total do Programa  6.050.000 40.392.075 40.243.091 40.243.091 

 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 207 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant. 
Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na 
CAESB Distrito Federal 014 Concluída Un. 1 

Conclusão da obra da Feira Permanente de Sobradinho.  (CT 
011/2011) Sobradinho 023  Concluída m² 65 

Instalar sistema de prevenção e combate a incêndio, na Feira 
Permanente da Rodoferroviária, no Plano Piloto.  (CT 027/2011) Plano Piloto 024  Concluída  m² 670 

Descentralização de crédito orçamentário para custear despesas com 
Reforma de Feira Permanente de Santa Maria. (CT 018/2012 RA XIII) Santa Maria 025 Concluída m² 6.700 

 
O Programa 6207, no que concerne esta Pasta, concentrou-se na continuação dos contratos 

de construção e reforma de feiras e as realizações listadas acima atenderam às disponibilidades de 
recursos autorizados. Excepcionalmente, por definição das Secretarias de Estado de Fazenda e de 
Planejamento e Orçamento, ocorreu a participação acionária do GDF em empresa vinculada a esta 
Secretaria, respeitado o disposto no Decreto nº 34.116, de 24 de janeiro de 2013. 

4.6. Iluminação Pública 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6209 – ENERGIA 

Execução Orçamentária 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1133 - Implantação de Infraestrutura de Distribuição de en ergia 
elétrica 9.800.000 5.462.973 5.459.237 3.061.390 
2836 - Implantação de Infraestrutura de Distribuição de energia elétrica-
Readequação da Rede de Alta Tensão no Taguaparque- Taguatinga 9.600.000 5.462.973 5.459.237 3.061.390 
1763 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública  58.323.475 56.630.959 56.629.567 11.527.438 
0012 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública--Distrito Federal 56.723.475 56.630.959 56.629.567 11.527.438 

Total do Programa  68.123.475 62.093.932 62.088.804 14.588.827 
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Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 209 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant. 
Descentralização de crédito orçamentário para custear despesas 
com iluminação pública na área externa da Unidade de Pronto 
Atendimento do Núcleo Bandeirante. (CT 014/2012 RA VIII) 

Núcleo Bandeirante 065 Concluída Un. 2 

Descentralização de crédito orçamentário para custear obra de 
extensão da rede de distribuição urbana, com instalação de 2 
transformadores III, no Lago Sul. (CT 003/2012 RA XVI) 

Lago Sul 066 Concluída Un. 2 

Descentralização de crédito orçamentário para custear despesas 
com implantação de iluminação pública no Terminal de Taxi do 
Aeroporto JK no Lago Sul. (CT 002/2012 RA XVI)   

Lago Sul 067 Concluída Un.  28 

Elaboração de projetos de obra de implantação, expansão e 
melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal. 
(CT 037/2012) 

Distrito Federal 068 
Andamento 

Normal m - 

Remanejamento das linhas de transmissão da CEB, na área do 
Taguaparque, em Taguatinga. (CT 039/2012) 

Taguatinga 095 Andamento 
Normal 

m 2.970 

Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação 
pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da 
EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes.  
(CT 027/2012)  

Plano Piloto 102 
Andamento 

Normal Un. - 

Isolar a faixa de servidão das linhas de transmissão do 
Taguaparque. (CT 561/2013 NOVACAP) Taguatinga 122 Concluída m 2.363 

 
 

Foto 1 Foto 2 

  
Remanejamento das linhas da CEB na área do Taguaparque – Taguatinga/DF CT 039/2012-SO 

 

Dentre os destaques de obras de iluminação pública, listam-se as principais realizações 
vinculadas ao contrato nº 037/2012 que a Secretaria de Obras mantém com a CEB, como segue: 

 

Obras de Iluminação Pública – CT 037/2012 Cidade 

Arredores do Centro de Convenções. Instalação de 13 projetores, 01 poste de aço e outros, conforme orçamento. Plano Piloto 

DF-10 - Entre o Autódromo e a EPIA 
(Via Duplicada). 

Instalação de 160 postes de aço, curvos, simples, de 5 metros, com luminária MVM 
150 watts; e 640 projetores anti-vandalismo de embutir no solo, com lâmpada 
metálica HQI 150 watts. 

Plano Piloto 

Embaixada do Vaticano. 
Instalação de 06 postes de concreto circular, de 16 metros, com luminárias de 02 
pétalas e lâmpadas VSAP de 400 Watts; e instalação de 04 postes de aço, de 5 
metros, com luminárias e lâmpadas VSAP de 100 Watts. 

Plano Piloto 

SGAS 915/916. 
Instalação de 15 postes de concreto circular, de 16 metros, com luminárias de 02 
pétalas e lâmpadas VSAP de 400 Watts; e instalação de 06 braços pesados com 
luminárias e lâmpadas VSAP de 250 Watts. 

Plano Piloto 

Setor de Clubes Sul. 

Instalação de 75 postes de concreto circular, de 16 metros, com luminárias de 02 
pétalas e lâmpadas VSAP de 400 Watts; e instalação de 08 postes de concreto 
circular, de 16 metros, com luminárias de 04 pétalas e lâmpadas VSAP de 400 
Watts. 

Plano Piloto 

Setor de Autarquias Norte – DNIT. 

Instalação de 05 (cinco) postes de aço, curvos, simples, altura  de 7,5 metros, com 
luminárias e lâmpadas VSAP 150 Watts; instalação de 11 (onze) postes de aço, 
curvos, duplo, altura de 7,5 metros, com luminárias VSAP 150 Watts; e instalação 
de 05 (cinco) postes de aço, curvos, duplo, altura de 7,5 metros, com luminárias e 
lâmpadas VSAP 250 Watts. 

Plano Piloto 

Via de acesso ao Conselho de Justiça 
Federal (Setor de Clubes Sul). 

Instalação de 19 postes de aço, curvos, duplos, altura de 7,5 metros, com 
luminárias e lâmpadas MVM de 400 Watts; instalação de 08 postes de concreto 
circular, de 16 metros, com VSAP de 400 Watts. 

Plano Piloto 

Área do Instituto Federal de Brasília - 
IFB. 

Instalação de 15 postes de concreto circular, de 16 metros, com luminárias de 02 
pétalas e lâmpadas VSAP de 400 Watts. Gama 
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Obras de Iluminação Pública – CT 037/2012 Cidade 

Revitalização do Setor Central. 
Instalação de 85 postes de concreto circulares de 16,0 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts; e extensão de 04 vãos de alta e baixa tensão 
de rede aérea. 

Taguatinga 

Hospital Regional e Fórum de 
Taguatinga. 

Instalação de 30 postes de concreto circular, de 16 metros, com luminárias de 02 
pétalas e lâmpadas VSAP de 400 Watts; instalação de 22 braços de rede aérea, 
pesado, com luminárias e lâmpadas MVM de 250 Watts; substituição de 38 
luminárias e lâmpadas VSAP 250 Watts; e instalação de 07 postes de aço, curvo, 
simples, de 7,5 metros, com luminárias e lâmpadas VSAP 250 Watts. 

Taguatinga 

Diversos locais de Sobradinho. Instalação de 125 postes de concreto circulares de 16,0 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. Sobradinho 

DF-128. Complemento de IP até Planaltina - 2,5 km. Planaltina 

Diversos locais de Planaltina. Instalação de 170 postes de concreto circulares de 16,0 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. Planaltina 

Rodovia DF 441, Contorno do Núcleo 
Rural Lamarão. 

Instalação de 95 postes de aço, curvos, simples, de 10 metros, com luminárias e 
lâmpadas VSAP 250 watts. Paranoá 

Campo de Futebol no Núcleo Rural 
Lamarão. 

Instalação de 06 postes de concreto reto, de 16 metros, com luminárias tipo 02 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. Paranoá 

Quadras Pares entre as Quadras 02 e 
22, Quadras Ímpares - Etapa I, e 
Quadras Ímpares - entre as Quadras 01 
e 21 - Etapa II. 

Instalações de postes, braços pesados, luminárias e lâmpadas de diversas 
potências. Paranoá 

Avenida Central, 2ª Avenida e 3ª 
Avenida. 

Instalação de 222 braços pesados com luminárias VSAP 250 watts; instalação de 
37 braços pesados com luminária VSAP 150 watts; Instalação de 12 postes de aço 
de 7,5 metros, simples, com lâmpadas VSAP 250 watts; instalação de 12 postes de 
concreto circulares de 16,0 metros, com luminárias tipo 04 pétalas e lâmpadas 
VSAP 400 watts. 

Núcleo 
Bandeirante 

Feira do Produtor. Instalação de 13 postes de concreto circular, de 16 metros, com luminárias de 04 
pétalas e lâmpadas VSAP de 400 Watts. Ceilândia 

Setor de Materiais de Construção. Instalação de 600 postes de 16 metros, com luminárias VSAP 400 watts; retirada de 
950 braços; e instalação de 04 transformadores. Ceilândia 

Escola Setor Habitacional Sol Nascente 
(complementação). 

Instalação de 15 postes de concreto circulares de 16,0 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. Ceilândia 

Vias principais, becos, áreas verdes e 
outros do Cruzeiro. 

Instalação de postes de aço, curvo, duplo de 7,5metros, com luminárias e lâmpadas 
VSAP 250 watts; instalação de postes de concreto de 16 metros, com luminárias e 
lâmpadas VSAP 400 watts. 

Cruzeiro 

Vários Locais do Cruzeiro. Instalação de postes e luminárias diversas. Cruzeiro 

Diversos trechos de Samambaia. 

Instalação de 26 postes de concreto circular, de 16 metros, com luminárias de 02 
pétalas e lâmpadas VSAP de 400 Watts; e instalação de 13 postes de concreto 
circular, de 16 metros, com luminárias de 04 pétalas e lâmpadas VSAP de 400 
Watts. 

Samambaia 

Quadra 111 à Quadra 116 
(estacionamentos e áreas verdes). 

Instalação de 110 postes de concreto circulares de 16 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. 

Recanto das 
Emas 

Diversos locais do Riacho Fundo I. Instalação de 40 postes de concreto circulares de 16 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. Riacho Fundo I 

Vários locais (vias, calçadas, 
estacionamentos, quadras de esportes 
e áreas verdes) da Candangolândia. 

Instalação de 12 postes de concreto circulares de 16 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. 

Candangolândi
a 

Quadras QROA, QRO, QR2 e QR5. 
Instalação de 200 luminárias e lâmpadas VSAP 150 Watts; instalação de 01 
luminária e 01 lâmpada VSAP de 250 Watts; e de 08 postes de concreto de 16 
metros, com luminárias e lâmpadas VSAP de 400 Watts. 

Candangolândi
a 

Ruas 28 e 34 Sul. Instalação de 30 postes de aço, curvos, simples, de 7,5 metros, com luminária 
VSAP 250 watts; e extensão de 4 vãos de alta e baixa tensão de rede aérea. Águas Claras 

Diversos locais do Riacho Fundo II. Instalação de 40 postes de concreto circulares de 16 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. Riacho Fundo II 

Via de Ligação das Quadra 15 à 
Quadra 17. 

Instalação de 18 postes de aço, simples, de 7,5 metros, com lâmpadas VSAP 250 
watts. Park Way 

Vários locais (vias, calçadas, 
estacionamentos, quadras de esportes 
e áreas verdes) de Itapoã. 

Instalação de 40 postes de concreto circulares de 16 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. Itapoã 

Setor de Cargas e Inflamáveis STRC, 
SIN e SIA (Etapa 1). 

Instalação de 90 postes de concreto circulares de 16 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts; instalação de 250 braços pesados com 
luminárias VSAP 400 watts; e extensão de 15 vãos de alta e baixa tensão de rede 
aérea. 

SIA 

Vários locais (vias, calçadas, 
estacionamentos, quadras de esportes 
e áreas verdes) de Fercal. 

Instalação de 12 postes de concreto circulares de 16 metros, com luminárias tipo 
pétalas e lâmpadas VSAP 400 watts. Fercal 
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4.7. Saneamento Básico 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6213 – SANEAMENTO 

Execução Orçamentária 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - Pac 20.244.210 19.569.588 1.666.484 0 
0012 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-Ampliação do 
esgotamento Sanitário da Cidade- Brazlândia 1.721.106 1.677.922 92.143 0 
0013 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-Ampliação do 
esgotamento Sanitário da Cidade- Sobradinho 8.588.783 8.032.875 831.155 0 
0014 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-Ampliação do 
esgotamento Sanitário da Cidade- Santa Maria 1.457.526 1.396.541 270.979 0 
0015 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-Ampliação - 
esgotamento Sanitário de Brasília/SHSB- Jardim Botânico 8.476.795 8.462.250 472.207 0 
3057 - Implantação do Sistema Produtor de Água - Corumbá Sul  100.205.957 19.115.944 4.145.789 1.716.876 
0002 - Implantação do Sistema Produtor de Água - Corumbá Sul--DF 
entorno 100.205.957 19.115.944 4.145.789 1.716.876 
3665 - Implantação de Redes de Distribuição de Água  1.240.000 427.148 187.742 165.945 
0293 - Implantação de Redes de Distribuição de Água--Distrito 
Federal 1.240.000 427.148 187.742 165.945 
7038 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água  12.990.389 7.144.714 0 0 
7316 - Implantação de Sistema de esgotamento Sanitário  31.842.215 3.260.542 0 0 
7462 - Complementação  do Sistema de esgotamento Sanitário - 
Programa Pró-Moradia CEF 250.000 250.000 0 0 

Total do Programa  166.772.771 49.767.936 6.000.015 1.882.820 

 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 213 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 2013 
Unid. Quant. 

Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema 
Produtor Corumbá IV. (8102/2011 - CAESB) 

DF e ENTORNO 063  Andamento 
Normal 

m 6.671 

Complementar recursos para construção da Estação de 
Tratamento de Água Corumbá – ETA (8343/2013 – CAESB) DF e  Entorno  212 

Andamento 
Normal Un. - 

Implantar redes coletoras públicas, ramais condominais e uma 
estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de 
Mansões Sobradinho. (CT 071/2013)  

Sobradinho 214 Andamento 
Normal 

Un. - 

Implantar redes coletoras públicas, ramais condominais, sifões e 
conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional 
São Bartolomeu, no Jardim Botânico. (CT 070/2013) 

Jardim Botânico 215 
Andamento 

Normal Un. - 

 

A principal realização prevista neste Programa, a adutora do Sistema Produtor Corumbá de 
Água Bruta, teve enfoque destacado no Capítulo 8, item 8.3.3 deste Relatório. 

Além do investimento acima apresentado, foram também efetivados os convênios com a 
CAESB a seguir destacados, que complementaram a atuação desta Pasta em 2013, e cujas obras serão 
executadas em 2014: 

Ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário de Brazlândia – Setor INCRA 8 “Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2 – Saneamento" (CT 073/2013-SO vinculado ao Convênio 003/2012); e 

Ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Maria – Setor Ribeirão “Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2 – Saneamento" (Convênio 004/2012). 

4.8. Transporte e Acessibilidade 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1223 - Recuperação  de Obras de Arte especiais - Pontes, 
Passarelas e Viadutos 446.866 149.683 122.585 0 
0001 - Recuperação de Obras de Arte especiais - Pontes, Passarelas e 
Viadutos--Distrito Federal 446.866 149.683 122.585 0 
1347 - Construção de Passarela  1.300.000 708.391 708.390 708.390 
9476 - Construção de Passarela--Distrito Federal 1.000.000 708.391 708.390 708.390 
1506 - Construção de Abrigos Para Passageiros de Ônibus  0 443.351 0 0 
2316 - Manutenção de Obras de Arte especiais - Pontes, 
Passarelas e Viadutos 10.000 0 0 0 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 1.790.000 0 0 0 
3054 - Construção de Túnel  27.000.000 4.239.517 239.516 0 
0002 - Construção de Túnel-Rodoviário na Avenida Central- Taguatinga 27.000.000 4.239.517 239.516 0 
3087 - execução de Obras de Acessibilidade  500.000 2.715.010 2.715.009 55.154 
0001 - execução de Obras de Acessibilidade--Distrito Federal 500.000 2.715.010 2.715.009 55.154 
3090 - Implantação de Ciclovias  120.000 0 0 0 
3119 - Implantação  do Corredor de Transporte Coletivo do eixo 
Oeste (Linha Verde) 81.000.000 24.021.101 11.854.433 4.992.851 
0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do eixo Oeste 
(Linha Verde)--Distrito Federal 81.000.000 24.021.101 11.854.433 4.992.851 
3128 - Implantação da Gestão do Programa de Transporte Urb ano 2.200.000 2.363.251 296.583 239.312 
0003 - Implantação da Gestão do Programa de Transporte Urbano-
Supervisão/Fiscalização das Obras do PAC-Mobilidade-Distrito Federal 1.100.000 1.363.251 296.583 239.312 
3361 - Construção de Pontes  120.000 499.319 498.977 141.824 
4356 - Construção de Pontes--Distrito Federal 120.000 499.319 498.977 141.824 
5902 - Construção de Viaduto  7.730.000 8.103.403 7.753.402 7.331.075 
7778 - Construção de Viaduto--Distrito Federal 7.730.000 8.103.403 7.753.402 7.331.075 
7028 - Reforma das Plataformas da Rodoviária do Plano Pilo to 120.000 0 0 0 

Total do Programa  122.336.866 43.243.026 24.188.895 13.468.605 

 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 216 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant. 
Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando 
Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho.  
(CT 021/2012) 

Sobradinho Ii 059 Concluída Un. 1 

Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, 
Eixo Monumental. (CT 022/2012) Plano Piloto 069 Concluída m² 190 

Descentralização de crédito orçamentário para custear execução 
de obras de acessibilidade à Biblioteca Braile, localizada em 
Taguatinga. (CT 691/2012 NOVACAP) 

Taguatinga 070 Concluída Un. 900 

Descentralização de crédito orçamentário para demolição de 
calçadas, execução de meios-fios, calçadas e rampas de 
acessibilidade, no CEF Arapoanga, Área Central, Quadra 08, 
Conjunto I, Arapoanga, em Planaltina.  (CT 520/2012 NOVACAP) 

Planaltina 071 Concluída m² - 

Descentralização de crédito orçamentário para construir calçadas 
e rampas de acessibilidade na Cidade Estrutural, SCIA. (CT 
001/2012 RA XXV) 

Scia 072 Concluída m² 128 

Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho 
das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-
060, km 19), no Gama. (CT 005/2013)  

Gama 091 Concluída m² 44 

Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos  
do projeto básico do túnel de Taguatinga. (CT 021/2013) Distrito Federal 094 Concluída Un. 1 

Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do 
corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias 
complementares ao sistema. (CT 013/2013) 

Distrito Federal 098 Andamento 
Normal Un. 1 

Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do  
Metrô em Águas Claras - Lote1. (CT 025/2013) Águas Claras 110 

Andamento 
Normal m² 498 

Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em 
Águas Claras - Lote 3. (CT 027/2013) 

Águas Claras 111 Andamento 
Normal 

m² 377 

Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do  
Metrô em Águas Claras - Lote 2. (CT. 026/2013) Águas Claras 113 Andamento 

Normal m² 911 

Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção 
do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças 
de acesso. (CT 049/2013) 

Distrito Federal 130 Andamento 
Normal Un. - 

Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-
Sul de Brasília. (CT 034/2013) Plano Piloto 132 Andamento 

Normal Km 1 

Elaborar relatório de impacto ambiental complementar do Túnel 
Rodoviário da Avenida Central de Taguatinga. (CT 052/2013)  

Taguatinga 196 Concluída Un. 1 

Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial 
Militar. (CT 074/2013) Plano Piloto 206 

Andamento 
Normal m - 

Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das 
vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das 
Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da  Setor Policial 
Sul, em Brasília. (CT 072/2013) 
 

Distrito Federal 208 Andamento 
Normal Un. - 

Descentralização de crédito orçamentário parar obras de reparo e 
manutenção da iluminação da Ponte JK. (657/2013 NOVACAP) 

Plano Piloto 211 Andamento 
Normal 

Un.  - 

 

Foto 1 Foto 2 
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Construção de viaduto na Rua Ipê Amarelo em Aguas Claras/DF CT 027/2013-SO – obras em andamento 

 

Foto 3 – Av. Araçá Foto 4 – Av. Araucária 

  
Construção de viaduto em Águas Claras/DF, CT 025/2013-SO (Av. Araçá), CT 026/2013-SO (Av. Araucárias) - Obras em 
andamento 

 

Foto 5 – situação inicial Foto 6 – situação atual 

  
Retomada das obras de construção do viaduto de interseção da Estrada Setor Policial - ESPM com a via W3-Sul - Brasília/DF, CT 
034/2013, em andamento. 

 

Foto 7 – situação atual Foto 8 – situação atual 
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Retomada das obras de construção do viaduto de interseção da Estrada Setor Policial - ESPM com a via W3-Sul - Brasília/DF, CT 
034/2013, em andamento. 

 
 

Foto 9 – situação inicial Foto 10 – situação final 

  
Construção de passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, Sobradinho – DF, 
 CT 021/2012-SO - Obras concluída 

 

Foto 11 – situação inicial Foto 12 – situação final 

  
Construção de ponte sobre o Ribeirão Engenho das Lages, no Gama /DF, CT 005/2013-SO - Obras concluída 

 

Além dos investimentos relatados, foram também efetivados os contratos seguintes, que 
complementaram a atuação desta Pasta em 2013, e cujas obras serão executadas em 2014: 

• Reformar ponte em área rural próxima à DF-290, entre Km 18 e 20, na região de Ponte Alta 
do Gama (CT 078/2013 contrato assinado em dezembro de 2013); e 
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• Construir corrimão em concreto armado no setor Bancário Norte, em Brasília (CT 080/2013, 
assinado em dezembro de 2013). 

Cabe citar as principais licitações formalizadas em 2013 e atualmente em curso, vinculadas ao 
Programa 6216, que terão repercussão no próximo exercício: 

• Construção do complexo do Túnel Rodoviário da Avenida Central de Taguatinga; 
• Remanejamento de redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via 

ESPM - Estrada Setor Policial Militar, no Plano Piloto de Brasília; 
• Construir ponte sobre o Córrego Monjolo, no Recanto das Emas; e 
• Elaborar Relatórios de Controle Ambiental – RCA’s para a Av. Comercial, Samdu, Av. Hélio 

Prates, Estrada do Setor Policial Militar – ESPM e Estrada de Indústria Gráficas – EIG, integrantes do Eixo 
Oeste de Transporte Coletivo. 

4.9. Habitação 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6218 – HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1658 - Melhoria de Unidades Habitacionais  1.000.000 1.000.000 0 0 
3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - Pac 18.125.380 120.000 0 0 
3059 - Construção  de Unidades Habitacionais - Pró-Moradia  50.186.764 19.499.193 615.988 502.287 
0003 - Construção de Unidades Habitacionais - Pró-Moradia-
Condomínio Sol nascente- Ceilândia 20.950.000 15.565.990 615.988 502.287 

Total do Programa  69.312.144 20.619.193 615.988 502.287 

 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 218 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant. 

Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no 
Condomínio Sol Nascente, Ceilândia. (CT 004/2011) CEILÂNDIA 060  CONCLUÍDA m² 1.457 

 
A principal realização prevista neste Programa constante do item que trata do PAC Habitação. 

4.10. Cultura 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - Pac 950.000 0 0 0 
3026 - Revitalização de Monumentos  1.000.000 0 0 0 
3110 - Revitalização do Pólo de Cinema  10.000 0 0 0 
3178 - Reforma de edificações e espaços Culturais do 
Patrimônio Histórico 2.120.000 276.988 215.708 81.387 
0001 - Reforma de edificações e espaços Culturais do Patrimônio 
Histórico-Planetário de Brasília- Plano Piloto 120.000 16.872 16.872 16.461 
0003 - Reforma de edificações e espaços Culturais do Patrimônio 
Histórico--Distrito Federal 2.000.000 260.116 198.836 64.926 
5968 - Construção de espaço Cultural  2.500.000 0 0 0 

Total do Programa  6.580.000 276.988 215.708 81.387 

 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 219 Cidade 
Etap

a 
SAG 

Estágio 
Realizado 

2013 
Unid.  Quant. 

Descentralização de crédito orçamentário para complementar 
recursos para a adequação das edificações do Complexo Cultural 
de Brasília (Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante), às 
normas de acessibilidade, localizado no Setor Cultural Sul-lotes 
02 e 03, Plano Piloto. (CT 523/2011 NOVACAP) 

Plano Piloto 197 Concluída Un. 1 
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Além do investimento relatado, foi também efetivado o contrato seguinte, que complementou a 
atuação desta Pasta em 2013, e cujas obras serão executadas em 2014: 

• Tratar fissuras e executar pintura externa impermeabilizante do Museu da República, no 
Plano Piloto de Brasília. 

4.11. Turismo 

PROGRAMA TEMÁTICO : 

6230 – TURISMO 

Execução Orçamentária 
 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3936 - Revitalização  da Torre de T V 10.000 6.000.000 5.150.961 92.900 
0001 - Revitalização da Torre de TV-- Plano Piloto 10.000 6.000.000 5.150.961 92.900 

Total do Programa  10.000 6.000.000 5.150.961 92.900 

 

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6 221 Cidade Etapa 
SAG Estágio 

Realizado 
2013 

Unid.  Quant. 
Descentralização de crédito orçamentário para complementar 
recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do 
Eixo Monumental de Brasília. (CT 703/2012 e 603/2013 
NOVACAP) 

Plano Piloto 0198 Andamento 
Normal Un. - 

5. Planejamento e Projetos de Obras 

Durante o ano de 2013, deu-se continuidade ao trabalho de coordenação e execução de 
projetos de urbanização, acessibilidade, drenagem e sistema viário. 

Cabe destacar inicialmente que as competências da Secretaria de Obras estão relacionadas 
com a execução de obras, estando o desenvolvimento de projetos sob responsabilidade dos órgãos 
governamentais com atribuição específica, como é o caso dos projetos de urbanização e sistema viário, sob 
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária - 
SEDHAB - e Administrações Regionais, conforme definido pelo Decreto nº 22.939, de 8 de maio de 2002. 
Outros projetos, como drenagem e pavimentação, são de responsabilidade da NOVACAP e de 
concessionárias de serviços públicos. Ainda existem as obras relacionadas com projetos de atribuição da 
Secretaria de Educação (como é o caso dos projetos para construção de quadras poliesportivas cobertas 
com vestiários em terrenos de escolas da rede pública de ensino), Secretaria de Transportes (como o 
Programa de Transportes Urbanos), DFTRANS (como é o caso dos abrigos e baias de ônibus), e Secretaria 
de Cultura (como obras em espaços culturais), entre outros. 

Entretanto, devido à ausência ou deficiência na elaboração dos projetos executivos, passíveis 
de ser licitados e executados, a Secretaria de Obras absorveu a atribuição de elaboração de projetos, em 
especial de sistema viário e urbanização de espaços livres, oriundos de demandas das Administrações 
Regionais. 

Projetos de Urbanização de Espaços Livres em todo o  DF  
Em face do Contrato para instalação de Pontos de Encontro Comunitário - PEC, foram 

realizadas locações para a instalação de PEC em diversas cidades com o objetivo de melhorar as áreas de 
lazer do DF. 

Foram vistoriadas mais de 120 áreas do DF e foram locados 95 Pontos de Encontro 
Comunitário, nas Regiões Administrativas de Taguatinga, Ceilândia, Guará II, Samambaia, Lago Sul, SCIA, 
Gama, São Sebastião, Paranoá, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Sobradinho I, Candangolândia, 
Planaltina, Cruzeiro, Guará e do Plano Piloto de Brasília. 

No Processo de Vistoria às áreas do DF, verificou-se a necessidade de complementar a 
urbanização de muitos espaços livres onde seriam instalados os Pontos de Encontro Comunitários, com 
calçadas, parque infantis, quadras poliesportivas, mobiliário urbano e paisagismo, o que levou ao 
desenvolvimento dos seguintes projetos: 

São Sebastião: 
• Praça das Quadras 202 e 304; e 
• Praça da Rua 29 com Rua do Contorno. 
 
Riacho Fundo II: 
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• Praça da QN 14; e 
• Praça da QN 5B. 
 
Planaltina: 
• Vila Roriz EQ 6; 
• Vila Buritis EQ 01/02; 
• Vila Buritis EQ 05/06; e 
• Buritis II - Praça Q 24 entre conjs J, M e AE 3. 
 
Cruzeiro: 
• Urbanização de área pública na Quadra 12. 
 

Projetos de Revitalização do Parque da Cidade 
A proposta de intervenção no Parque Dona Sarah Kubitschek segue as determinações do 

Plano Diretor do Parque da Cidade, atendendo às necessidades de revitalização do maior Parque Urbano 
do DF, que conta com mais de 40 mil frequentadores nas áreas de lazer. Entre as intervenções está 
prevista a realização de: 

 
Projeto da nova pista de caminhada no Parque da Cid ade 

• Novo circuito interno ao Parque com cerca de 10 quilômetros de extensão, paralelo a pista 
existente, com distanciamento médio de 5 metros em relação; 

• Projeto de sinalização horizontal da Ciclovia, em especial nos trechos de compartilhamentos 
entre pedestres e ciclistas nos dois trechos que interligam os dois lados do circuito existente, nas 
proximidades da Praça das Fontes e sobre o lago do Parque, respectivamente; e 

• Ajustes na pista existente (ciclovia) com a implantação de variantes na pista para ciclos para 
possibilitar a implantação da nova pista de caminhada em função da existência de interferências e da 
restrição de espaço. Projeto de urbanização de locais de permanência e descanso, nas proximidades do 
lago do parque e criação de bosque na área posterior ao Parque Nicolândia. 

 
Parque Ana Lídia 

• Proposta de circuito acessível, em concreto pigmentado; 
• Construção de fonte de piso interativa com jatos verticais; 
• Criação de áreas de decks em madeira ecológica nas áreas sombreadas onde a grama não 

nasce; 
• Construção de anfiteatro; 
• Inserção de brinquedos inclusivos em área de piso emborrachado; 
• Inserção de brinquedos em mola para idades de 2 a 5 anos na caixa de areia; 
• Recuperação da área de lanchonete e sanitários; 
• Reforço da iluminação pública e instalação de iluminação de realce na área do anfiteatro e 

marquise de entrada; 
• Substituição de bancos, lixeiras e mesas de piquenique; e 
• Reforma da lanchonete e sanitários. 
 

Área 1 - Parques das Churrasqueiras 

• Proposta de circuito acessível, em concreto polido; 
• Adequação de construção lúdica existente à NBR 16071- Playgrounds, mediante eliminação 

de áreas de escorregados com inclinação superior a 60º, eliminação de becos, inclusão de guarda corpo; 
fechamento de áreas insalubres, substituição de brinquedos quebrados; 

• Inserção de brinquedos inclusivos em área de piso emborrachado; 
• Inserção de brinquedos de escalada para idades de 5 a 12 anos; 
• Recuperação dos pisos com desenho de Burle Marx; 
• Reforço da iluminação pública e instalação de iluminação de realce; 
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• Inserção de pergolados especiais para criação de áreas de sombra; e 
• Substituição de bancos e lixeiras. 
 

Área 2 - Parques das Churrasqueiras 

• Proposta de circuito acessível, em concreto polido; 
• Inserção de brinquedos inclusivos em área de piso emborrachado; 
• Inserção de brinquedos de escalada para idades de 5 a 12 anos; 
• Recuperação dos pisos com desenho de Burle Marx; 
• Reforço da iluminação pública e instalação de iluminação de realce; 
• Inserção de pergolados com mesas de piquenique para gerar áreas sombreadas de longa 

permanência; 
• Inserção de brinquedo com água, com sistema de acionamento; e 
• Substituição de bancos e lixeiras. 
•  

Projetos de Revitalização da Orla do Lago Paranoá 
A Secretaria de Estado de Obras está dando continuidade ao projeto de revitalização da orla 

do Lago Paranoá por meio da implantação de projetos de urbanização, com a instalação de equipamentos 
públicos e mobiliários urbanos tais como praças, parque infantil, área para exercícios físicos, calçadas, 
pergolados e estacionamento para veículos, contemplando os critérios de acessibilidade, em atendimento 
aos dispositivos legais referentes ao tema. 

Neste contexto, foi desenvolvido o projeto do denominado “Calçadão da Asa Sul”, na Avenida 
das Nações – Via L4 SUL, próximo à Ponte Presidente Médici (Ponte das Garças), e , da área denominada 
“Marina Sul”, localizada à margem do Lago Paranoá, na altura do SHIS QL 8 do Lago Sul. 

Para esses espaços de lazer e encontro comunitário, estão previstos, além dos equipamentos 
acima citados, a construção de calçadões suspensos de madeira e píer. 

5.2. Acessibilidade  

 

Participação no Programa Viver sem Limite 
O Programa consiste na adesão do Governo do Distrito Federal ao Plano Nacional da Pessoa 

com Deficiência, cujo objetivo é qualificar as políticas públicas de inclusão, buscando garantir a integração e 
articulação entre programas e ações, que proporcionem o exercício pleno e equitativo dos direitos das 
pessoas com deficiência no Distrito Federal.  Para a elaboração do Plano Distrital foi instituído o Grupo de 
Articulação e Monitoramento da Política Pública para as Pessoas com Deficiência pelo Decreto nº 34.194, 
de 06 de Março de 2013, coordenado pela Casa Civil da Governadoria e Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania e composto por 16 Órgãos e Entidades: SO, AGEFIS, SEDHAB, SEGOV, SES, SECTI, SEESP, 
SET, SEE, SEDEST, SEO, SETRAB, SEC, SETUR e SECOM. 

 
Projetos de Acessibilidade 

Os projetos de acessibilidade elaborados durante 2013 estiveram relacionados com a 
existência de 01 (um) contrato em andamento na NOVACAP (Concorrência 008/2011, destinada à 
implantação de novas calçadas de 8 cm em concreto polido em diversos locais do DF). A necessidade de 
indicação dos locais prioritários para execução das calçadas de 8 cm mobilizou parte dos esforços da 
Subsecretaria de Projetos durante o primeiro semestre de 2013. 

Foram projetados percursos contínuos nas seguintes localidades: 
• Sobradinho II: Percurso de caminhada em espaço livro público, próximo ao Cemitério. 
• Lago Norte: Percurso no PARQUE DAS GARÇAS  
• Jardim Botânico: Percurso no PARQUE DAS ESCULTURAS 
• Samambaia: Ligação Estação 31 ao ponto de ônibus da 10ª Av. Sul 
• Reforma do calçamento externo da SEPS 702 lotes A, B e C- Igreja Dom Bosco 
A perspectiva de obtenção de recursos oriundos de programas governamentais federais e de 

emendas parlamentares federais motivou a elaboração do Projeto do Percurso Turístico-Cultural da Vila 
Planalto e de Planaltina, destinados à obtenção de recursos de emenda parlamentar vinculada ao Ministério 
do Turismo, coordenados pela SUPROJ. 
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Projetos de sistema viário 

Dentre os projetos de sistema viário e estacionamento que foram desenvolvidos no intuito de 
amenizar os gargalos no tráfego e melhorar a fluidez do mesmo, estão: 

1. Revisão do projeto da entrada do Parque da Quadra 912 sul, Brasília- RA-I; 
2. Criação de estacionamento na STN, esquina com a via W5 norte, em frente à 2ª DF, 

Brasília- RA-I; 
3. Via de acesso a estacionamento no Setor SAM, Brasília- RA-I; 
4. Rótula da SQN 109-309, Brasília- RA-I; 
5. Ampliação de Rotatória no Setor Terminal Norte, Brasília- RA-I; 
6. Estacionamento Terminal Setor O- Ceilândia- RA IX; 
7. Criação de Via Guará II; 
8. Acesso e Estacionamento CASE das localidades de Santa Maria, São Sebastião e 

Brazlândia; 
9. Construção de retorno na QR 513, Samambaia- RA XII; 
10. Rotatória - Lago Norte, RA XVIII; 
11. Criação de rua de acesso ao conjunto 6 da quadra 16- Park Way, RA XXIV; 
12. Criação  de Rotatória no SIA Trecho 1;  
13. Reformulação do estacionamento da Rodoferroviária, Brasília - RA-I 

 
Projetos de ciclovias  

Correção de traçado e elaboração de projeto de sinalização da ciclovia da UnB, Vias L e W da 
Asa Norte e via L da Asa Sul, Brasília- RA-I. 
 
Gerenciamento de Demandas de Obras  

Foi realizada a análise de viabilidade de mais de 600 expedientes variados, compreendendo 
procedimentos para viabilização da execução das referidas obras e sistematização do estágio de 
desenvolvimento de cada uma das ações.  

 
Programa Acelera DF 

Gerenciamento dos projetos a serem implantados no âmbito do programa Acelera DF: 
• Reforma de praça e quadra de esportes na SHCES 1303 na Região Administrativa do 

Cruzeiro; 
• Reforma de quadra poliesportiva e de parque infantil na QI 03 na Região Administrativa do 

Guará I; 
• Execução da obra do Calçadão da Asa Sul na Região Administrativa de Brasília; 
• Recuperação da Praça da SHCGN 713 na Região Administrativa de Brasília; 
• Urbanização de espaços livre na Quadra 05 na Região Administrativa do Varjão; 
• Duplicação da Avenida José Maciel Paiva no Setor Sul na Região Administrativa do Gama; 
• Reforma da Praça e Quadra Poliesportiva da QD 18 na Região Administrativa de 

Sobradinho I; 
• Drenagem e pavimentação das Quadras 117 e 118 na Região Administrativa do Recanto 

das Emas; 
• Urbanização da Praça da Quadra 304 - acessibilidade, implantação de quadra poliesportiva, 

equipamentos de esporte, mobiliário e paisagismo na Região Administrativa de Santa Maria; 
• Execução de urbanização, paisagismo, passeios, rampas, meios-fios, implantação de 

parques infantis entre as quadras 203 e 303 na Região Administrativa de Santa Maria; 
• Execução de urbanização, paisagismo, passeios, rampas, meios-fios, implantação de 

parques infantis e pontos comunitários nos espaços livres no recanto das emas, nas quadras 103, 110, 300, 
509, 407 e 802 Região Administrativa do Recanto das Emas; 

• Execução de pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios para duplicação da Estrada de 
Clubes Esportivos, entre a Avenida das Nações e o acesso à Ponte JK, na Região Administrativa de 
Brasília;  

• Construção de quadras poliesportivas cobertas com vestiários em terrenos das escolas 
CED 5 e 6 de Taguatinga, CED 3 de Sobradinho, CEM 1 do Gama e CEM404 de Santa Maria. 
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Drenagem 
Foram analisados 107 processos relativos à drenagem pluvial, classificados de acordo com a 

situação de cada um: 

Necessitam de elaboração de projetos: 
Cidade  Quantidade de Processos  Cidade  Quantidade de Processos  

Águas Claras 1 Paranoá 1 
Brasília 6 Planaltina 1 
Ceilândia 8 Riacho Fundo 1 
Lago Norte 8 Sobradinho 1 
Lago Sul  3 Taguatinga 2 
MSPW   5 Varjão 1 
Núcleo Bandeirante 1 Vicente Pires 1 
Total   40 Processos   

• Aptos para licitar: 
Cidade  Nº de processos  Valor da obra (R$) 

Águas Claras 2 193.333,00 
Brasília 6 1.333.000,00 
Ceilândia 17 1.521.000,00 
Gama 7 511.000,00 
Samambaia 6 479.999,00 
SIA 2 700.000,00 
Sobradinho  2 91.000,00 
Taguatinga 3 410.000,00 
Riacho Fundo 1 30.000,00 
São Sebastião 1 300.000,00 
Lago Norte 4 5.140.000,00 
Santa Maria 1 128.000,00 
Lago Sul 2 2.280.000,00 

Total  54 13.116.000,00 

 
• Necessitam de licenciamento  e outorga da ADASA , com base na resolução nº 009 da 

ADASA de 08/04/11, que “estabelece os procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga de 
lançamento de águas pluviais em corpos hídricos de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela 
União e Estados”: 

 
Cidade  Número de proce ssos  Cidade  Número de processos  

Águas Claras 1 Lago Sul  4 
Ceilândia 1 Paranoá 1 
Jardim Botânico 2 Samambaia  3 
SIA 1 - - 

Total  13 Processos  

 
Coordenação do Grupo de Trabalho para Implantação d o Corredor Oeste de Transporte 

Com a aprovação dos recursos para as obras do Programa de Transportes Urbanos no âmbito 
do PAC Mobilidade, Principal Projeto do Programa de Transportes Urbanos do DF, a Secretaria de Obras 
passou a coordenar os projetos para execução das intervenções. Foram contratados os serviços 
especializados para elaboração de estudos e projetos executivos para a readequação do Corredor de 
Transporte Público do Eixo Oeste do Distrito Federal e vias complementares ao sistema, contemplando 
estudo de tráfego, projetos de urbanismo, geometria, terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de 
artes especiais, paisagismo, sinalização e orçamento estimado das obras. O Contrato nº 013/2013-SO 
abrange 17 trechos que compreendem as seguintes localidades: Avenida Hélio Prates, Avenida SAMDU 
Norte, Avenida Comercial Norte, Estrada Setor Policial Militar, Estrada de Indústrias Gráficas, e ainda da 
interseção da Avenida Hélio Prates com a DF-001 (Pistão Norte), interseções das Avenidas SAMDU Norte e 
Comercial Norte com vias locais e coletoras, interseção da Estrada Setor Policial Militar com as vias W3-Sul 
e Via de Ligação do Terminal da Asa Sul e Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, além de vias 
complementares à todo o sistema, com vistas à operação do sistema de transportes coletivos de massa 
proposto pelo Programa de Transportes Urbanos do DF – PTU/DF.  

Os produtos entregues são analisados por comissão interinstitucional, instituída por meio da 
Portaria nº 44/2013, com representantes da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal, da 
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Habitação 
Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
– NOVACAP, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, do Transporte Urbano do 
Distrito Federal – DFTRANS, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, da 
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF. Já foram desenvolvidos cerca de 70% de 
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todo o contrato, estando concluídos os Estudos Preliminares e Estudos de Tráfego de todos os trechos, 
além do projeto da interseção da Via ESPM com a Av. W3, cuja obra já se encontra em andamento. 

6. Destaque dos Empreendimentos Executados 

A Secretaria de Obras realizou o acompanhamento e a supervisão de contratos em andamento 
no exercício de 2013 decorrentes de exercícios anteriores e dos contratos firmados neste exercício, 
perfazendo um total de 139 contratos. Destaca-se que no ano 2013 foram assinados 80 contratos dos quais 
16 tiveram suas obras ou projetos concluídos e os demais prosseguem conforme seus respectivos 
cronogramas. 

 
Principais obras encampadas em 2013 

Além de dar continuidade às obras iniciadas em anos anteriores, empenhou-se em buscar 
recursos para contratação e execução de novos empreendimentos, inclusive em parcerias com outros 
órgãos do DF, e investiu-se na identificação de obras de pequeno e grande porte, porém de grande 
importância para a comunidade, cuja contratação dos serviços foi realizada no exercício de 2013. 
Destacamos algumas obras contratadas: 

• Construção de um viaduto na Av. Araçá sobre a linha do Metrô em Águas Claras, CT 
025/2013, no valor de R$ 2.684.347,84; 

• Construção de um viaduto na Av. Araucária sobre a linha do Metrô em Águas Claras, CT 
026/2013, no valor de R$ 2.895.372,21; 

• Construção de um viaduto na Av. Rua Ipê Amarelo Araçá sobre a linha do Metrô em Águas 
Claras, CT 027/2013, no valor de R$ 2.169.789,19; 

• Elaboração de estudos e projetos executivos para readequação do Corredor de Transporte 
Público do Eixo Oeste do Distrito Federal, em sistema BRT, e vias complementares ao sistema, CT 
013/2013, no valor R$ 2.755.947,56; 

• Obra de conclusão do viaduto na interseção da Estrada Setor Policial - ESPM com as vias 
W3-Sul e vias adjacentes, CT 034/2013, no valor de R$ 14.636.721,10; 

• Construção de pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 
do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte – SAAN, em Brasília, CT 008/2013, no valor de R$ 
2.323.847,35; 

• Duplicação da Estrada de Clubes Esportivos Sul, entre a Avenida das Nações e o acesso à 
Ponte JK, CT 016/2013, no valor de R$ 2.064.069,60; 

• Manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Distrito Federal, CT 
035/2013 a CT 045/2013, no valor de R$ 17.465.817,54; 

• Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3 e 4, CT 
017/2013 e CT 018/2013, no valor de R$ 15.003.416,34; e 

• Execução das obras de remanejamento das linhas de transmissão da CEB Distribuição S.A, 
na área interna do Taguaparque, CT 039/2012, celebrado com a Companhia Energética de Brasília – CEB, 
no valor de R$ 12.693,179,97. 

Ressaltamos também nossos esforços em retomar alguns projetos e obras com problemas 
técnicos e financeiros, promovendo suas continuidades, e que atualmente se encontram concluídas ou em 
fase de conclusão: 

• Elaboração do projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-
Sol em Ceilândia/DF – Contrato 022/2008-SO, retomado e finalizado; 

• Elaboração de estudos e desenvolvimento de projetos executivos de urbanização para 
adequação da Estrada de Indústrias Gráficas (EIG), 1ª. Avenida do SHSW e outros – Contrato 249/2008-
SO, retomado e concluído; 

• Elaboração do projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor 
Águas Quentes, em Samambaia e Recanto das Emas/DF – Contrato 275/2008-SO, finalizado; 

• Construção de praça e paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103, no Bairro 
Residencial Oeste, São Sebastião/DF – Contrato 25/2011-SO, retomada e concluída; e 

• Elaboração de projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF/Sul), no Guará e 
no Grande Colorado, em Sobradinho/DF – Contrato 171/2009-SO, projetos em fase de finalização. 

Contratos que apresentaram em seu desenvolvimento p roblemas técnicos e ou financeiros: 
Contrato  Discriminação  Observação  

247/2007 Construção de 02 quadras poliesportivas e 01 centro de 
Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia e 02 

A Secretaria de Obras aguarda aprovação da 
reprogramação do Contrato de Financiamento 
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Contrato  Discriminação  Observação  
quadras poliesportivas e 01 Centro de Convivência do 
idoso em Samambaia e execução de pavimentação 
asfáltica sinalização e drenagem pluvial nas quadras 
QNP’s 21, 23, 25 e 27 QNR’s 02,03 e 04 ; e QNQ 07 em 
Ceilândia. 

junto à CAIXA para finalizar as obras. 

024/2010 Contratação de empresa de consultoria para assessoria e 
apoio técnico ao gerenciamento e á supervisão geral da 
execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem 
Urbana. 

Contrato rescindido em dezembro de 2013, 
rescisão publicada no DODF de 04/12/2013. 

005/2012 Recuperação ambiental dos lançamentos pluviais 5A e 5B 
e recuperação do cercamento da bacia de detenção do 
lançamento 5B, no Recanto das Emas. 

Contrato rescindido em janeiro de 2013, rescisão 
publicada no DODF de 06/02/2013. 

032/2012 Execução de urbanização, revitalização de praças situada 
na EQNM 3/5, em Ceilândia. 

Contrato em fase de rescisão haja vista a 
empresa ter deixado de executar a obra. 

009/2013 Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 
19/21, em Ceilândia. 

Contrato em procedimento de suspensão devido 
a interferências na área pública. 

010/2013 Construção da 2ª etapa da Pista de Skate do Centro 
Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas. 

Contrato rescindido em julho de 2013, rescisão 
publicada no DODF de 04/07/2013. 

030/2013 Execução de urbanização, paisagismo, passeios, rampas, 
meios-fios, implantação de parques infantis e pontos 
comunitários nos espaços livres das Quadras 103, 110, 
300, 509, 407 e 802, do Recanto das Emas. 

Contrato em fase de rescisão haja vista a 
impossibilidade de atendimento à legislação 
relativa à obras de acessibilidade. 

047/2013 Reformar quadras poliesportivas na Q. 27 e 12/20 do S. 
Oeste, na Q. 02 do S. Norte, na Q. 46/44 do S. Leste, na 
Q. 55/56 do S. Central, na Q. 05 do S. Sul; quadras de 
futsal, vôlei, basquete e área p/ vôlei de areia na Q. 7/12 
do S. Oeste; e implantar 4 parques infantis e 3 PEC’s em 
diversos locais do Gama. 

Contrato não iniciado, com possibilidade de 
pedido de distrato. 

Centro Administrativo do Distrito Federal - CADF 

Modelo de Parceria e Acompanhamento do Contrato 
O Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Obras celebrou em 08 de abril 

de 2009, a outorga de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa, com a 
Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal S.A. – CENTRAD, para a construção, operação 
e manutenção do complexo do Centro Administrativo destinado a abrigar cerca de 15.000 (quinze mil) 
servidores dos órgãos centrais da Administração Direta, Fundacional, Empresas Públicas e Sociedade de 
Economia Mista do Governo do Distrito Federal, situado na Região Administrativa de Taguatinga – RA III. 

O Contrato de outorga de concessão administrativa foi assinado em 08 de abril de 2009, com 
prazo de vigência de 22 anos e valor estimado em R$ 3,2 bilhões. 

O escopo do empreendimento é abrigar os referidos órgãos e entidades do Governo do Distrito 
Federal, que se encontram instalados em diversos locais do Distrito Federal, promover melhor organicidade 
da Administração Distrital, melhorar a comunicação e a acessibilidade entre os diversos setores 
administrativos, reduzir os custos operacionais da máquina administrativa, tais como manutenção, 
segurança, transporte, aluguéis, água, energia elétrica, informática, telefonia, e ofertar ao cidadão um 
serviço público de excelência. 

Para abrigar esses servidores públicos foi adotado um partido arquitetônico com 16 prédios 
ligados por passeios, galerias, passarelas elevadas, praças e pátios internos, com uma área total construída 
de 178.039 m², cujas edificações serão compostas na seguinte forma: Bloco A (Governadoria e Praça 
Cívica), Bloco B (Centro de Convenções), Blocos C ao L (4 pavimentos), Blocos M ao P (15 pavimentos) e 
Bloco Q (Garagem e Centro de Vivência). 

Com a implantação do novo Centro Administrativo do Distrito Federal objetiva-se alcançar uma 
economia de custos administrativos na ordem de R$ 14,5 milhões referentes aos órgãos do GDF que serão 
transferidos para o novo Centro Administrativo, segundo levantamento realizado pela então Secretaria de 
Planejamento e Gestão à época da licitação para contratação da Parceria em causa. 
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Figura 1 - Layout do empreendimento 

Encargos Financeiros com o Empreendimento 

Existe a partir da entrega da obra e dos respectivos serviços, até o fim dos 22 anos do contrato 
da parceria firmada com a CENTRAD, um encargo bruto de contraprestação pecuniária na ordem de R$ 
12,6 milhões mensais, consoante Carta Proposta apresentada pela CENTRAD à época da Concorrência 
Pública nº 01/2008 – CODEPLAN. 

A referida contraprestação pecuniária é composta de duas parcelas, sendo: i) uma parcela fixa 
– destinada a amortizar os investimentos realizados pela concessionária pela disponibilização da infraes-
trutura (obras), cujo período de amortização é de 252 meses; e ii) uma parcela variável - valor a ser pago à 
concessionária pela prestação dos serviços de operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito 
Federal, calculada nos termos dos resultados alcançados no desempenho dos serviços prestados e de 
acordo com a atribuição dada pelo Distrito Federal à Concessionária. 

A primeira contraprestação pecuniária ocorrerá após a entrega da 1ª fase do empreendimento 
(prazo contratual - junho/2014) - Programa de Trabalho - 15.122.6203.1072.4007 – EXECUÇÃO DA PPP 
DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF - SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - TAGUATINGA 

Status da Obra 

Neste panorama, o acompanhamento do contrato – execução da obra - foi realizado de modo 
regular, mediante visitas registradas em atas e elaboração de relatórios, por parte de equipe técnica da 
Secretaria de Obras, definida na Portaria nº 52, de 02 de maio de 2013. 
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Segundo os relatórios de acompanhamento, as atividades de execução das obras de 
implantação do Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal – CADF atingiram, em 
dezembro/2013, aproximadamente 60% de avanço físico. 

Relacionados abaixo estão as principais atividades do exercício 2013: 
• Em andamento e iniciadas: 
- Início da execução dos pilares da marquise trecho da governadoria; 
- Início da execução da superestrutura do prédio “F”; 
- Início da instalação de estrutura metálica pergolado fachada sudeste da governadoria; 
 - Instalação de portas de madeira dos prédios K/L; 
- Início da instalação das louças dos prédios K/L; 
- Instalação da pele de vidro fachadas noroeste/nordeste prédio ”B”(Centro de Convenções); 
- Instalação das bancadas e divisórias prédio ”B”(Centro de Convenções); 
- Início da instalação de elevadores prédio “B”(Centro de Convenções); 
- Início da execução da laje de piso da garagem “A”; 
- Início da instalação das bancadas e divisórias dos prédios “O” / ”P”; 
- Início da instalação das torres de arrefecimento dos prédios “I” / “J”; 
- Início da execução de pavimentação de Rua do Nascente; 
- Em andamento os serviços: obras civis e lançamento da lagoa de detenção 1 e 2; e 
- Em andamento inspeção e diligenciamento de equipamentos. 
• Marcos atingidos: 
- Canteiro industrial: relocação do limite de canteiro fachada noroeste, execução da 

terraplanagem (adjacente Av. Elmo Cerejo); 
- Conclusão dos forros de gesso dos prédios "G/H" – "K/L"; 
- Conclusão da pintura sobre o piso dos prédios "G/H" – "K/L"; 
- Conclusão da Impermeabilização da laje de cobertura dos prédios "G/H" – "K/L"; 
- Conclusão da laje cota zero na Praça Cívica trecho 2; 
- Conclusão de toda alvenaria do prédio “B”; 
- Conclusão das estruturas de concreto dos reservatórios da central de utilidades; 
- Conclusão das estruturas de concreto dos reservatórios, inferior do prédio “P” e superior do 

prédio “O”; e 
- Conclusão das estruturas de concreto de fundação dos prédios "E/F". 

Implantação e Desenvolvimento do programa INFOBRAS 

Iniciado em novembro de 2011, por iniciativa desta Secretaria, o projeto INFOBRAS foi 
desenvolvido pela necessidade de se obter, de maneira rápida, informações consistentes sobre o 
andamento das obras públicas, desde a demanda até a sua conclusão, com informações sistematizadas, 
para aperfeiçoamento da rotina processual já existente. 

A principal finalidade do INFOBRAS é controlar e gerir os documentos relacionados às obras 
públicas, mapeando-se o fluxo documental e permitindo-se aos gestores inferir sobre a eficiência e a 
eficácia dos procedimentos administrativos. Isto garante a melhoria no acompanhamento e na fiscalização 
das etapas que envolvem a execução de uma obra pública, quais sejam: a demanda, o projeto, a licitação, o 
contrato e a obra/serviço em si, para dar apoio à tomada de decisões em nível estratégico e garantir 
transparência das informações. 

O projeto foi lançado em abril de 2013, imediatamente seguido de treinamentos de capacitação 
de servidores das principais unidades envolvidas, CAESB, CEB, NOVACAP, METRÔ, DER e Secretaria de 
Transportes, para conhecimento do sistema e início de sua utilização. Ressalta-se que o INFOBRAS é um 
sistema que objetiva a utilização por todos os órgãos do Distrito Federal e almeja a abertura das 
informações, por meio eletrônico, para todos aqueles interessados. 

7. Convênios 

Secretaria de Estado de Obras e NOVACAP  
 

Cooperação Técnica entre a Secretaria de Obra e NOV ACAP 
A Secretaria de Obras mantém em vigência com a NOVACAP o Convênio nº 155/2009-

SO/NOVACAP com a finalidade de estabelecer condições de Cooperação Técnica para elaboração de 
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projetos e execução indireta de obras e/ou serviços de edificações e de urbanização. O convênio 
estabelece as obrigações das partes de acordo com as cláusulas em que esta Secretaria se reserva o 
direito de promover licitações e celebrar contratos com empresas, sendo a NOVACAP colaboradora na 
elaboração de projetos, orçamentos, pareceres técnicos e jurídicos, obter licenciamentos ambientais, 
elaborar os editais, realizar licitações e homologá-las, entre outros. 

 
Secretaria de Estado de Obras e TERRACAP ou CAESB 
 

Convênios de repasse de recursos 
Esses convênios se destinam a captação de recursos para execução de empreendimentos 

realizados por meio de contratos celebrados pela Secretaria de Obras com as empresas cujos repasses são 
da TERRACAP ou CAESB e, em alguns casos, inclui a NOVACAP ou CAESB como intervenientes.  

Durante o exercício de 2013 a situação dos convênios apresentou-se como segue: 
 

Convênio  Objeto  Observações  

013/2008 
SO/TERRACAP 

Obras de Urbanização em diversos locais do setor Habitacional Jardim 
Botânico/DF - (3ª Etapa) - contratos encerrados. 

Obra concluída, Convênio com 
prestação de contas realizada e em 

análise. 

280/2008 
SO/TERRACAP 

(NOVACAP 
interveniente) 

Construção da Torre de TV Digital, localizada nos lotes 1/4, Conjunto 01, 
Quadra 200, Trecho 02, Setor Habitacional Taquari, 
no Lago Norte (CT 097/2009); 
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, 
à fiscalização de projetos, de obras e à implantação do sistema de 
sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de  
TV Digital (CT 004/2010); 
Fornecimento e instalação de torre metálica (antena) na Torre de  
TV Digital (CT 001/2011); 
Iluminação de realce da Torre de TV Digital (CT 002/2011); 
Construção de rotatória na interseção da DF 001 (EPCT) com o acesso à 
Torre de TV Digital (CT 004/2012); e 
Fornecimento e instalação de leitos de cabo no interior da Torre de TV 
Digital (CT 016/2012). 

Exceto pelo Contrato 16/2012, as 
obras principais do Convênio estão 

concluídas, contudo, há pagamentos 
pendentes aguardando 

posicionamento do TCDF e há 
repasses previstos para despesas 

com ressarcimentos. 

341/2008 
SO/TERRACAP 

Pavimentação asfáltica, meios fios e baias de ônibus na área de Múltiplas 
Atividades do Gama – AMAGAMA – DF - contratos encerrados. 

Obra concluída, prestação de contas 
realizada e em análise. 

011/2009 
SO/TERRACAP 

Execução de pavimentação asfáltica, sinalização, meios fios e drenagem 
pluvial nas QE'’S 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58, no Guará / DF - obras 
concluídas. 

Convênio expirado com recursos 
remanescentes a serem devolvidos. 

Convênio  Objeto  Observações  
032/2009 

SO/TERRACAP 
Implantação de rede de distribuição de água no Setor de Múltiplas 
Atividades do Gama/DF – contratos encerrados 

Prestação de contas realizada e em 
análise. 

001/2010 
SO/TERRACAP 

(CAESB 
interveniente) 

Execução dos serviços das obras do Sistema de Abastecimento de Água 
Bruta do Rio Corumbá, pelo Distrito Federal (CT 8102/2011-CAESB); e 
Execução das obras para construção da Estação de Tratamento de Água 
Corumbá, do Sistema Produtor de Água Corumbá - obras civis e 
equipamentos, em Valparaiso de Goiás – GO (CT 8343/2013-CAESB). 

Obra em execução. 

001/2012 
SO/CAESB 

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brasília - Setor 
Habitacional São Bartolomeu/Jardim Botânico, no âmbito do Programa 
Serviços Urbanos de Água e Esgoto, integrante do "Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC 2 - SANEAMENTO" (CT 070/2013-SO). 

Obra em execução. 

002/2012 
SO/CAESB 

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sobradinho - Setor de 
Mansões e Nova Colina, no âmbito do Programa Serviços Urbanos de 
Água e Esgoto, integrante do "Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC 2 - SANEAMENTO" (CT 071/2013-SO). 

Obra em execução. 

003/2012 
SO/CAESB 

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brazlândia - Setor 
INCRA 08, no âmbito do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, 
integrante do "Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - 
SANEAMENTO" (CT 073/2013-SO). 

Obra a ser iniciada em 2014. 

004/2012 
SO/CAESB 

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Maria - Setor 
Ribeirão, no âmbito do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, 
integrante do "Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - 
SANEAMENTO". 

Obra a ser iniciada em 2014. 

Convênio entre TERRACAP e NOVACAP onde a Secretaria  de Obras é interveniente  
Esta Secretaria mantém com a TERRACAP convênios que visam dar operacionalidade aos 

programas e projetos de fomento e apoio ao desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Neste 
contexto há vários convênios firmados com a TERRACAP, com finalidades especificas de dar prioridades 
aos desenvolvimentos de empreendimentos em vários setores da construção civil, saneamento, 
urbanização e obras viárias. 

Com o objetivo de planejar, coordenar e executar o Plano de Obras no âmbito do Distrito 
Federal, os Convênios abaixo se encontram em vigência, conforme demonstrado a seguir: 
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1) Convênio NUTRA/PROJU nº 124/2009: 
Realizado com finalidade de mútua cooperação técnica entre os partícipes, buscou alocar 

recursos pela TERRACAP para a NOVACAP na destinação de execução de obras de edificação de centros 
poliesportivos, restaurantes comunitários, feiras, tendas culturais, equipamentos esportivos, equipamentos 
comunitários, obras de urbanização, energia, pavimentação, meios-fios, sinalização viária, calçadas, obras 
de arte especiais, drenagem pluvial, plano de recuperação de áreas degradadas – PRAD e elaboração de 
projetos de drenagem e sinalização em diversos locais do Distrito Federal. 

 
Entre os empreendimentos vinculados a este Convênio destacam-se: 
 
• Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sinalização, baia em pavimento 

rígido para ponto de ônibus em diversas ruas do Setor Residencial Oeste – Lote 01, em Samambaia - obra 
em andamento; 

• Execução de estacionamento vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla – 
Polo III – Complexo Brasília Palace – Concha Acústica – Brasília - obra em andamento; 

• Execução de projeto e orçamento de drenagem para o Projeto Orla – Polo VIII – Brasília - 
obra concluída; 

• Pavimentação no Calçadão do Lago na Asa Norte de Brasília - obra concluída; 
• Adequação das edificações do Complexo Cultural de Brasília na Via S1-Leste quanto à 

acessibilidade - obra concluída; 
• Execução de fresagem, reciclagem, lama asfáltica e recapeamento asfáltico em diversos 

locais do Distrito Federal - obras em andamento; 
• Execução de túnel linner, ramais, boca de lobo e gabião nas QNR’s 02,03, 04 e 05 e 

execução de drenagem superficial e dissipador na área perimetral norte, nas QNP’s 23, 25 e 27 e nas QR’s 
03 e 04 em Ceilândia - obra concluída; 

• Execução de serviços de infraestrutura e instalações gerais das redes externas do BEPE 
AE 02 Quadra 05/13 Setor Sul – Gama - obra paralisada; 

• Pavimentação asfáltica da Quadra 33, Vila São José; drenagem, ramais e bocas de lobo na 
Lagoa 3A, 3 B e 3C do Parque Veredinha em Brazlândia - obra em andamento; 

• Execução de drenagem pluvial em diversos locais da Vila Planalto e assentamento de 
bancos de concreto na Praça Governador José Aparecido - obra concluída; 

• Elaboração de projetos de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária no Setor 
Placa da Mercedes, no Núcleo Bandeirante 2ª Etapa - obra em andamento; 

• Elaboração de projetos executivos relativos à duplicação da Via de Ligação entre o Guará e 
o Núcleo Bandeirante e sua ligação com a DF-079, através de viadutos sobre a estrada de ferro no acesso 
à Via EPVP e sobre a Via Contorno do Guará II Quadra 32 e ponte sobre o Córrego Vicente Pires - obra em 
andamento; 

• Lote 01 - Execução de drenagem pluvial sinalização e pavimentação asfáltica nas áreas 01 
e 02 – Setor Noroeste - obra em andamento; 

• Lote 02 - Execução de drenagem pluvial sinalização e pavimentação asfáltica nas áreas 03 
e 05 – Setor Noroeste - obra em andamento; 

• Lote 03 - Execução de drenagem pluvial sinalização e pavimentação asfáltica na área 04 – 
Setor Noroeste - obra em andamento; 

• Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nos 
Setores Residencial Leste e Oeste – Planaltina - obra em andamento; 

• Implantação de praças na Quadra 210 em Águas Claras - obra em andamento; 
• Construção de Centro Poliesportivo Área Especial Setor Administrativo, Módulo Esportivo 

em Planaltina - obra em andamento; 
• Serviços complementares e construção de Centro Poliesportivo na QNO 09, Setor O, em 

Ceilândia - obra em andamento; 
• Construção de Centro Poliesportivo em Taguatinga - obra concluída; 
• Construção de Centro Poliesportivo na Vila Estrutural – SCIA - obra concluída; 
• Lote 01 - Construção de 08 coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos 

locais: CAIC Prof. Benedito Carlos Oliveira AE 05; CED 03 Qd. 36, AE 03 da Vila São Jose; CEF 01 PIQ Qd. 
06 CEF 02 AE 05, Qd 12; CEF 04 DF 180 Km 03 Curralinho; EC Almecegas BR 080 DF 205, Faz, 
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Almecegas; EC Bucanhão DF 240 Km 03 (sentido DF 180/DF 001); INCRA 07 Reserva G Gleba 03 em 
Brazlândia - obra concluída; 

• Lote 10 – Construção de 07 coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos 
locais: CEF 104 Qd. 104 conj. 10A AE; CEF 206 Qd. 206 Conj. 02 lote 02; CEF 405 Qd. 405 conj. 15 lote 01 
AE; CEF 802 Qd. 802 Conj. 21 AE 01; EC 404 Qd. 404 conj. 09 lote 01; EC 803 QR 803 AE e CEF 602 QD. 
602 conj. 01 lote 01 no Recanto das Emas - obra concluída; 

• Lote 11 – Construção de 06 coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos 
locais: CEF 106 Qd. 106 AE; CEF 113 Qd. 113 Conj. 08A H 01; CEF 115 Qd. 113 conj. 08 lote 01; CEF 301 
AE 01; CEF 306 Av Monjolo lote 06 e CEF Qd 308 Conj. 12 AE 01 no Recanto das Emas - obra concluída; 

• Lote 13 – Construção de 06 coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos 
locais: CEF 07 QR. 13 conj. 05 lote 01; EC Basevi DF 001 Km 127 Chapada da Contagem; EC Córrego do 
Arrozal BR 020 Km 13/14; CED 04 AR 10 Conj. 09 lote 01 EC Lobeiral Sítio Patrícia DF 235 Km 08 e CEF 
Fercal DF 205 Oeste Km 19 em Sobradinho - obra concluída 

• Lote 14 – Construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos 
locais do Paranoá - obra concluída; 

• Lote 15 – Construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos 
locais de Taguatinga - obra em andamento; e 

• Lote 18 – Construção de 09 coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos 
locais: CEF 05, QSE. 22, AE 09/10; CEF 09, QSD AE 02; CEF 15, QSA 3/5, AE 01; EC 10, QSD 18, AE 23; 
EC 11, QSE 12/14, AE Vila Dimas; EC 13, QSF 05, AE 02; EC 17, QSA 03/05, AE 01/02; EC Vila Areal de 
Taguatinga QS 06, Conj. 430, Bl. B; CEF 03 de Taguatinga, QSA 24/25, AE s/n em Taguatinga - obra 
concluída. 

 

2)Convênio NUTRA/PROJU nº 072/2011:  
Estabelece cooperação mútua entre os partícipes visando à alocação de recursos pela 

TERRACAP para a NOVACAP, destinados à execução de diversas obras na Torre de TV, localizada no 
Eixo Monumental de Brasília, e na Ponte JK. Durante o exercício foi promovida a celebração de alguns 
contratos pela NOVACAP, voltados para atender as necessidades de melhorias ou modificações estruturais 
e urbanísticas no entorno da Torre, e promover a manutenção preventiva da Ponte, e assegurar à 
população usuária a segurança que dela se espera. 

O valor total previsto para a consecução dos objetivos do ajuste é de R$ 27.568.306,56, tendo 
como previsão de período de execução o prazo de 36 meses, contado a partir da data de sua assinatura. 
Neste exercício se encontram em andamento 05 contratos sendo: 04 referentes a construção de duas casas 
de máquinas, instalação de 04 escadas rolantes, de 02 elevadores elétricos, obras de interligação da Torre 
de TV à Feira de Artesanato e 01 referente à inspeção, monitoramento, análise e retroanálise da Ponte JK, 
estão previstas ainda outras licitações para o próximo exercício. 
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3) Convênio NUTRA/PROJU nº 073/2011 
Mútua cooperação entre os partícipes visando à alocação de recursos pela TERRACAP para a 

NOVACAP, destinados à execução de diversas obras de Edificações, de Urbanização, de Infraestrutura, 
Obras Viárias e elaboração de Estudos e Projetos no Distrito Federal.  

A justificativa para a celebração do presente ajuste está na necessidade de obras de 
manutenção e reparação em diversos locais do Distrito Federal, e destacamos os principais 
empreendimentos vinculados que tiveram aporte financeiro em 2013: 

• Passeios com piso tátil no Centro de Ensino Especial de deficiente Visual da SGAS 612, 
Asa Sul, Brasília, CT 620/2011-NOVACAP – obra encerrada; 

• Fornecimento de materiais, de peças originais e novas, mão de obra comprovadamente 
especializada, para execução dos serviços de engenharia de instalações de plataformas de deslocamento 
inclinadas para transporte de cadeiras de rodas a serem instaladas nas escadas do Museu da Cidade, 
Museu Lúcio Costa e Panteão da Pátria Tancredo Neves na Praça dos Três Poderes, CT 506/2012-
NOVACAP – em execução; 

• LOTE 01 - ECL - Execução de obras e serviços com fornecimento de materiais para 
construção de Praça Tipo I na QN 05 do Riacho Fundo I, CT 561/2011-NOVACAP – obra encerrada; 

• LOTE 05 - ECL - Execução de obras e serviços com fornecimento de materiais para 
construção de Praça Tipo I e Quadra Poliesportiva na QN 15D do Riacho Fundo II, CT 563/2011-NOVACAP 
– obra encerrada; 

• Elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, necessários e complementares para 
a execução de obras de interesse do Distrito Federal, CT 517/2011-NOVACAP – em execução; 

• LOTE 01 - Execução de obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e 
reforma de áreas esportivas e de lazer públicas do Distrito Federal, na EQN 104/105, SQN 105, SQN 203, 
SQN 303 e SQN 305, Asa Norte de Brasília, CT 564/2011-NOVACAP – em execução; 

• LOTE 02 - Execução de obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e 
reforma de áreas esportivas e de lazer públicas do Distrito Federal, na EQN 106/107, EQN 108/109, SQN 
406, SQN 408 e EQN 409/410, Asa Norte C, CT 565/2011-NOVACAP – em execução; 

• LOTE 03 - Execução de obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e 
reforma de áreas esportivas e de lazer públicas do Distrito Federal, na SQN 710, SQN 313, SQN 315 e SQN 
209, Asa Norte de Brasília, CT 566/2011-NOVACAP – em execução; 

• LOTE 04 - Execução de obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e 
reforma de áreas esportivas e de lazer públicas do DF, na SQN 412 e SQN 415, Asa Norte de Brasília, 
Residencial A e B, na Granja do Torto, e na Vila Planalto, CT 567/2011-NOVACAP – em execução; e 

• Execução de obras e serviços com fornecimento de materiais para reforma da quadra 
poliesportiva e da área de lazer EQ 27/28, Setor Leste do Gama, CT 529/2011-NOVACAP – programada 
para 2014. 

Este convênio aporta recursos significativos pelo volume de empreendimentos que devem ser 
atendidos, e foi assim reprogramado e aditivado com o objetivo de promover a execução de serviços de 
edificações, de urbanização, de infraestrutura, obras viárias e elaboração de Estudos e Projetos no Distrito 
Federal, conforme relação de obras, contida no Anexo I do Plano de Trabalho do Convênio, que serão 
desenvolvidas ao longo dos próximos exercícios. 

 

4) Convênio NUTRA/PROJU nº 127/2011 
Mútua cooperação entre os partícipes visando à alocação de recursos pela TERRACAP para a 

NOVACAP, objetivando execução de serviços especializados de manutenção de vias e logradouros 
públicos, manutenção e recuperação de pavimentação asfáltica em diversas localidades do DF. 

Os benefícios diretos e indiretos relacionados à celebração do presente ajuste visam, dentre 
outros fatores, a sensível redução da probabilidade de aumentar os danos que possam lesionar o bem 
público, com a execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros públicos 
constando de recuperação de pavimentação de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos 
de drenagem pluvial. Encontra-se em desenvolvimento 08 Contratos que visam atender as necessidades 
das diversas cidades do Distrito Federal, a saber: 
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Contrato  Processo  Objeto  Empresa  

749/09 112.002.177/08 

Execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros 
públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, com substituição por 
fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico; construção e recuperação 
de elementos de drenagem pluvial. ASA SUL, LAGO SUL, CRUZEIRO, 
SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA, SÃO SEBASTIÃO E JARDIM BOTÂNICO 

JM 

737/09 112.002.177/08 

Execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros 
públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, com substituição por 
fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico; construção e recuperação 
de elementos de drenagem pluvial. ASA NORTE, LAGO NORTE, VARJÃO, 
SOBRADINHO, SOBRADINHO II, PARANOÁ E PLANALTINA. 

BASEVI 

750/09 112.002.177/08 

Execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros 
públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, com substituição por 
fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico; construção e recuperação 
de elementos de drenagem pluvial.  GAMA, SANTA MARIA E SETOR DE 
MANSÕES PARK WAY. 

TRIER 

539/09 112.002.177/08 

Execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros 
públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, com substituição por 
fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico; construção e recuperação 
de elementos de drenagem pluvial. SAMAMBAIA, RECANTO DAS EMAS E 
RIACHO FUNDO II. 

ETEC 

751/09 112.002.177/08 

Execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros 
públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, com substituição por 
fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico; construção e recuperação 
de elementos de drenagem pluvial. ÁGUAS CLARAS, VICENTE PIRES, 
CANDANGOLÂNDIA, GUARÁ I E GUARÁ II, NÚCLEO BANDEIRANTE E RIACHO 
FUNDO. 

CONTER
C 

752/09 112.002.177/08 

Execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros 
públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, com substituição por 
fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico; construção e recuperação 
de elementos de drenagem pluvial. TAGUATINGA 

BRASPAC 

738/09 112.002.177/08 

Execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros 
públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, com substituição por 
fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico; construção e recuperação 
de elementos de drenagem pluvial.  CEILÂNDIA NORTE E BRAZLÂNDIA 

GW 

739/09 112.002.177/08 

Execução de serviços especializados em manutenção de vias e logradouros 
públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico, com substituição por 
fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico; construção e recuperação 
de elementos de drenagem pluvial.  CEILÂNDIA SUL 

FROYLAN 

 
5) Convênio NUTRA/PROJU nº 128/2011 

Realizado para cooperação mútua entre os partícipes visando à alocação de recursos pela 
TERRACAP para a NOVACAP, objetivando execução de ciclovias em locais descritos conforme relação de 
obras contidas no Anexo IV do Plano de Trabalho do respectivo Convênio está com previsão de 
prorrogação de vigência. 

Estas realizações de obras cicloviárias no Distrito Federal foram detectadas a partir dos 
anseios da coletividade e vem sendo desenvolvidas no interesse da sociedade civil organizada 
representativa do segmento, que vem ao longo dos anos reivindicando ao Estado, até em função da 
segurança, espaço próprio para essas atividades. Tecnicamente, tal proposição visa a melhoria da 
mobilidade urbana do DF, a segurança dos praticantes de ciclismo e a melhoria da saúde deste segmento 
populacional da sociedade. 

A malha cicloviária prevista para este Convênio sofreu reprogramação, pois alguns locais 
previstos inicialmente passaram a integrar outras fontes de recursos, estando atualmente apenas previstas 
as seguintes localidades: Águas Claras, Arniqueira, Asa Sul, Ceilândia, Eixo Monumental, Asa Norte, UNB, 
Gama, Lago Sul, Paranoá, Setor Militar e Taguatinga. 

 

Contrato Situação Processo Local Endereço Empresa 

595/2011 
Em 

execução  Lago Sul 
Execução de ciclovia no SMPW, Aeroporto, 
SHIS QI 05-07 e SHIS QL 06/08-12 Lago 
Sul – em execução. 

JM 

596/2011 Em 
execução  Lago Sul Execução de ciclovia no SHIS QI 09-11-15 e 

SHIS QL 10-12 Lago Sul – em execução. JM 

597/2011 Em 
execução  Lago Sul 

Execução de ciclovia no SHIS QI 19-21-23-
25-26-28, SMDB e SEDB Lago Sul – em 
execução. 

CAENGE 

598/2011 Em 
execução  Samambaia 

Execução de ciclovia passando pela Av. 
Leste e DF-460 em Samambaia – em 
execução. 

BRASPAC 
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Contrato Situação Processo Local Endereço Empresa 

600/2011 Concluída 112.001.366/2009 
112.002.594/2012 Ceilândia 

Lote 02 - Execução de ciclovias - Via M3, 
QNO 04, Via M1, Via 02 e Via QNN07 -  
Extensão 8.200,32 m – obra concluída 

BRASPAC 

601/2011 Em 
execução  Guará 

Execução de ciclovias passando pela Via 
RI-01 e Via Contorno do Guará – em 
execução. 

ARTEC 

602/2011 Concluída 112.001.378/2009 Paranoá 
Execução de ciclovias - Av. Paranoá entre 
DF 015 e a Alta Tensão - Extensão 3.016,72 
m -  concluída 

FREITAS 

605/2011 
Em 

execução 112.001.579/09 Brasília 
Lote 02 - Execução de ciclovias - ASA SUL - 
CLSs 200, CLSs 400, SQSs 400, SGASs 
600 - Extensão 16.724,01 m - em execução. 

CD 

607/2011 
Em 

execução  Brasília 
Execução de ciclovias e paisagismo – 
SRTVN, SHCGN 700, EQN 300, CLN 100 – 
Plano Piloto - em execução. 

DIVAL 

608/2011 Em 
execução 

112.001.579/09 Brasília 

Lote 05 - Execução de ciclovias - ASA 
NORTE - CLN 200, CLN 400, SQN 400, 
SEN e SAFN-  Extensão 15.745,60 m - em 
execução 

GW 

609/2011 A iniciar 112.001.579/09 Brasília 
Lote 06 - Execução de ciclovias e 
paisagismo -  Setor de Embaixadas Norte -  
Extensão 8.783,84 m a iniciar 

DIVAL 

610/2011 Em 
execução 

112.001.579/09 Brasília 
Lote 07 - Execução de ciclovias - UNB - 
Campus da UnB e SGANs 600 -  Extensão 
12.003,50 m - em execução 

VALE DO 
IPÊ 

611/2011 A iniciar 112.001.579/09 Brasília 

Lote 08 - Execução de ciclovias - EIXO 
MONUMENTAL - Torre de TV, Rodoviária, 
Esplanada dos Ministérios, SAFN e SCES -  
Extensão 17.632,53 m – em execução 

EPC 

616/2011 Em 
execução 

112.001.370/2009 Gama 
Lote 02 - Execução de ciclovias - Via SCLN, 
Via SC-1 e Av. Contorno -  Gama Extensão 
13.448,43 m em execução 

COMPAC
TA 

662/2012 Em 
execução  

Riacho 
Fundo II 

Execução de ciclovias no Riacho Fundo II - 
em execução CCL 

585/2013 
586/2013 
587/2013 

Em 
execução  Park Way Execução de ciclovias no Park Way - em 

execução 

BRASPAC 
e 

SERTERR
A 

 
6) Convênio NUTRA/PROJU nº 132/2011 

Realizado com a finalidade de cooperação mútua entre os partícipes visando a alocação de 
recursos pela TERRACAP para a NOVACAP, objetivando execução de obras de implantação do Parque 
Burle Marx, compreendendo a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios das vias e estacionamentos 
do parque, execução de ciclovias e calçadas, de sinalização viária; sistema de drenagem e calçadas em 
pedra portuguesas, com previsão de alteração de prorrogação de vigência. 

O valor total previsto no Convênio é de R$ 32.824.914,55, e compreende a execução das 
obras de implantação do Parque Burle Marx, com pavimentação asfáltica, meios fios, vias e 
estacionamentos do parque, a execução de ciclovias e calçadas, de sinalização viária, sistema de 
drenagem e calçadas em pedra portuguesa, CT 622/2011-NOVACAP – em andamento, com previsão de 
realização de R$ 8.069.936,87 para 2014. 

 

7) Convênio NUTRA/PROJU nº 133/2011 
Firmado com a finalidade de cooperação mútua entre os partícipes visando à alocação de 

recursos pela TERRACAP para a NOVACAP, objetivando execução de serviços especializados de 
urbanização da 4ª Etapa do Riacho Fundo II, compreendendo a pavimentação asfáltica, meios fios, 
sinalização viária e drenagem pluvial, inclusive Lagoa e Emissário. 

Atendendo as imposições do IBRAM, com condicionantes para o parcelamento do solo urbano 
da referida área, a realização dos serviços descritos no novo plano de trabalho foi encaminhada à 
TERRACAP e sofreu nova proposição de programação, sendo o valor proposto inicialmente R$ 
47.424.669,13, reduzido para R$ 25.387.768,21, com sua vigência alterada para 31 de abril de 2014. 

Ressalta-se que as obras objeto deste Convênio encontram-se contratadas a conta do 
Convênio nº 001/2013-CODHAB/NOVACAP, firmado neste exercício. 

 

8) Convênio NUTRA/PROJU nº 134/2011 
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O Convênio objetiva custear a contratação de empresa especializada para a elaboração de 
estudos ambientais de regularização das bordas da cidade de Ceilândia, e projetos de infraestrutura em 
diversos locais do Distrito Federal, com vigência até 31/12/2014. 

 
Encontra-se em andamento alguns empreendimentos como descrito abaixo: 

Contrato  Situação Local  Endereço  Empresa  

622/2013 Em 
execução 

Ceilândia 

Elaboração de plano de controle ambiental (PCA) Plano de 
Recuperação de áreas Degradadas – PRAD em Áreas de 
Preservação Permanentes - APP, Plano Básico Ambiental das 
bordas da Ceilândia e plano de recuperação de áreas Degradadas  
PRAD de voçoroca em execução 

EXTREMA 

551/2013 Em 
execução 

Sobradinho/DF Elaboração de Projetos de Drenagem Pluvial no Setor Habitacional 
Boa Vista – Sobradinho/DF 

ARKIS 

 
9) Convênio NUTRA/PROJU nº 138/2011 

Celebrado com finalidade de cooperação mútua entre os partícipes visando à alocação de 
recursos pela TERRACAP para a NOVACAP, objetivando a elaboração de projetos de execução e 
recuperação de pontes e viadutos no Distrito Federal, conforme Plano de Trabalho. 

Para atender as necessidades emergenciais a NOVACAP realizou novo processo licitatório 
resultando na celebração do Contrato nº 526/2013-NOVACAP/SBE, que trata do projeto de recuperação 
estrutural de viadutos na DF 002 (Galeria dos Estados). – VS1-VLS e VWS. O Convênio encontra-se em 
fase de reprogramação e prorrogação de vigência para 31/12/2014. 

8. Evolução dos Contratos de Financiamento e de Rep asse e dos Convênios 
firmados com a União  

Em 2013, a Secretaria de Estado de Obras atuou junto à União, aos agentes financeiros e 
diversos órgãos da administração do Governo do Distrito Federal, fazendo gestões a fim de dar 
continuidade ao andamento e/ou conclusão dos Contratos de Financiamento e de Repasse e dos 
Convênios firmados com a União, relativos aos Programas PAC – HABITAÇÃO, PRÓ-MORADIA I, PRÓ-
MORADIA II, PRÓ-SANEAMENTO, SANEAMENTO PARA TODOS e às Emendas Parlamentares ao 
Orçamento Geral da União.  

A Secretaria atuou também na continuidade das negociações do Programa PAC 2 Mobilidade 
Grandes Cidades, com vistas à celebração de Contrato de Financiamento e Termo de Compromisso, que 
irão viabilizar as obras de implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste. As intervenções previstas 
envolvem recursos da ordem de R$ 725 milhões, a serem aplicados na ligação Ceilândia-Taguatinga-Plano 
Piloto. Deste total, em 2013 foi contratada operação de crédito, junto à Caixa Econômica Federal, no valor 
de cerca de R$ 544,7 milhões (R$ 517,5 milhões de financiamento e R$ 27,2 milhões de contrapartida do 
GDF).  

Ainda nesse período, a Secretaria atuou na preparação do Programa PAC 2 Pavimentação e 
Qualificação de Vias Urbanas. Na esfera da 2ª etapa de seleção realizada pelo Ministério das Cidades, o 
GDF foi contemplado com um financiamento de R$ 500 milhões, oriundos de recursos do FGTS, a serem 
destinados às obras de drenagem pluvial e pavimentação dos Setores Habitacionais Vicente Pires, Ribeirão 
(ARIS Ribeirão – Porto Rico) em Santa Maria, Buritizinho (ARIS Buritis) em Sobradinho II e parte do 
Arniqueira (Setor Bernardo Sayão). Há perspectiva de breve contratação dessas operações de crédito. 

No âmbito da 3ª etapa de seleção realizada pelo Ministério das Cidades em 2013, também na 
esfera do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, foram selecionados três 
empreendimentos do GDF: as obras de drenagem e pavimentação dos Setores Habitacionais Ponte de 
Terra, Pôr do Sol e a complementação do Arniqueira. Esses três empreendimentos juntos envolvem 
recursos superiores a R$ 621,1 milhões, porém ainda é aguardada a divulgação, pelo Ministério das 
Cidades, do montante a ser financiado a partir de recursos do FGTS . 

No contexto do Programa PAC 2 Saneamento (2ª Seleção) foi aprovada a liberação de 
recursos do Orçamento Geral da União ao Distrito Federal para as propostas de Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água do DF, compreendendo o Sistema Produtor de Água Paranoá, Implantação de 
Centro de Reservação  no Sistema de Abastecimento  de Água do Descoberto e Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água do SMPW e Aeroporto Nacional JK. 

Em 2013, de forma análoga, a Secretaria de Obras participou juntamente com a Casa Civil e a 
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB da inclusão do Governo do Distrito 
Federal em novo processo seletivo para o PAC 2 Saneamento (3ª Seleção), na Modalidade Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário, apresentando 05 propostas ao Ministério das Cidades.  
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Com relação às Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2013, a Secretaria 
de Obras inseriu 09 propostas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo 
Federal – SICONV, das quais 07 foram aprovadas pelos Ministérios das Cidades e do Esporte, relativas a 
diversos projetos de obras em várias localidades do Distrito Federal. 

 
PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades 

O Programa Corredor de Transporte Eixo Oeste, entre outras intervenções vinculadas ao setor 
de transportes no DF, obteve sua Carta Consulta nº 000107.02.73/20011-72 homologada em 21/09/2012. O 
Eixo Oeste é o principal eixo de transporte público coletivo do Distrito Federal, por atender à sua área mais 
populosa, composta pelas RA’s de Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Vicente 
Pires e Guará, além do Município de Águas Lindas/GO. 

A implantação do Corredor de Transporte Público Eixo Oeste, com faixas exclusivas para o 
transporte coletivo, envolve recursos da ordem de R$ 725 milhões, sendo cerca de R$ 517,5 milhões de 
financiamento e R$ 148,5 milhões de repasse do Orçamento Geral da União, abrangendo a execução de 
obras que aperfeiçoarão em grande escala a mobilidade da população entre Ceilândia – Taguatinga – Plano 
Piloto. As intervenções previstas, com as respectivas fontes de recursos, são apresentadas no Quadro 1 
abaixo: 

Quadro 1 – Eixo Oeste 
Sistema de Transporte Público - Eixo Oeste  

Carta Consulta nº 000107.02.73/20011-72 homologada em 21/09/2012 
Portaria MCIDADES nº 331, de 24/07/2012 

F
on

te
 

de
 

R
ec

ur
so

s 

Contrato de Financiamento nº 0394.629 –04/13, 
de 25/06/2013 - CAIXA / GDF 

Financiamento CAIXA - R$ 517.477.350,00 
Contrapartida GDF - R$ 27.235.650,00 

Termo de Compromisso  – a assinar 
(recursos do OGU) 

OGU –R$ 148.463.277,80 
Contrapartida - R$ 32.499.606,20 
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or

re
do

r 
O

es
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Revitalização da Estrada Setor Policial Militar - ESPM - ligação da via 
EPIG ao Terminal da Asa Sul (TAS). 

Revitalização/ampliação da Avenida Hélio 
Prates (Ceilândia /Taguatinga) 

Complementação de obras na Estrada Parque de Taguatinga (EPTG) 

Revitalização da Estrada Parque Indústrias 
Gráficas – EPIG (Plano Piloto) 

Implantação de Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga 

Revitalização / ampliação da Avenida SAMDU e Avenida Comercial 
(Taguatinga) 

Ligação da Avenida Hélio Prates à DF 180 (Setor Habitacional Sol 
Nascente) 

 
O Corredor Oeste já se encontra em fase de implantação, tendo sido o Contrato 0394.629 – 

04/13 assinado em 25/06/2013 entre a Caixa Econômica Federal e o Governo do Distrito Federal, destinado 
à execução de obras no âmbito do Programa Pró Transporte. 

Cabe esclarecer que a obra inicial do trecho da Revitalização da Estrada Setor Policial Militar – 
ESPM, que compreende o viaduto de ligação W3 Sul/ESPM, já foi contratada (Contrato nº 034/2013 
AJL/SO). Atualmente em execução, tem previsão de finalização em fevereiro de 2014.  

O projeto básico do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga já foi encaminhado 
à CAIXA, e encontra-se concluída a primeira fase da licitação, uma vez que o resultado da Pré-Qualificação 
nº 003/2013 - ASCAL/PRES/NOVACAP foi publicado no Diário Oficial da União em 20/12/2013.  

O projeto executivo do viaduto de ligação entre o Sudoeste e o Parque da Cidade de Brasília, 
previsto como obra inicial da Estrada Parque Indústria Gráfica, já foi encaminhado à CAIXA para análise e 
aprovação, com vistas à assinatura do Termo de Compromisso entre a União e o Distrito Federal. Quanto 
aos demais projetos da EPIG e da Av. Helio Prates - Taguatinga, estes estão previstos para serem 
encaminhados à CAIXA até 30/12/2013, segundo o prazo estabelecido na Portaria MCIDADES nº 452, de 
03/10/2013. 
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PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas 
O Programa PAC 2 – Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas apoia a execução de 

obras de pavimentação e qualificação de vias por meio da implantação de pavimentação nova em vias 
existentes ou recapeamento destas, incluindo a infraestrutura necessária para sua plena funcionalidade, tal 
como sistema de drenagem de águas pluviais, redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
passeios com acessibilidade, sistemas cicloviários, medidas de moderação de tráfego, sinalização viária e 
elementos que promovam a acessibilidade universal. 

Na esfera da 2ª etapa da seleção realizada pelo Ministério das Cidades, o GDF foi 
contemplado com recursos para a implantação de drenagem pluvial e pavimentação de quatro 
empreendimentos, os quais são apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 2 – PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas – 2ª Etapa 

EMPREENDIMENTO  
Fonte de Recursos  

TOTAL 
Financiamento da União  Contrapartida do GDF  

PORTO RICO 35.034.768,55 1.843.935,19 36.878.703,74 
BURITIZINHO 19.381.369,37 1.020.072,07 20.401.441,44 
VICENTE PIRES 397.961.363,79 20.945.334,94 418.906.698,73 
Parte de Arniqueiras 47.622.498,29 21.530.377,49 69.152.875,78 

Total  500.000.000,00 45.339.719,69 545.339.719,69 

 
Durante 2013, a Secretaria de Obras atuou na preparação da documentação técnica exigida 

pela CAIXA e espera-se para breve a assinatura dos respectivos Contratos de Financiamento. 
No tocante à 3ª etapa da seleção realizada pelo Ministério das Cidades em 2013, o GDF foi 

contemplado com três empreendimentos: execução de drenagem pluvial e pavimentação dos Setores 
Habitacionais Arniqueira (complementação), Ponte de Terra e Pôr do Sol. Destes, a Secretaria de Obras 
atuou diretamente na elaboração da Carta Consulta e preparação da documentação técnica do Pôr do Sol, 
na Ceilândia. 

 
Programas Pró-Saneamento e Saneamento para Todos  

No âmbito do PRÓ-SANEAMENTO, na modalidade operacional Esgotamento Sanitário e 
Abastecimento de Água, o Governo do Distrito Federal firmou com a Caixa Econômica Federal – CAIXA 
dois Contratos de Financiamento e Repasse, a partir de recursos do FGTS, que têm por objetivo a 
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas - GO e Adjacências e a Adequação do 
Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas – GO e Adjacências. 

 
Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas - GO e Adjacências 

Apesar de todos os esforços da CAESB, a documentação técnica relativa à implantação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas - GO e Adjacências, ainda não foi devidamente 
aprovada pela CAIXA. Da mesma forma, a proposta de Reprogramação do Contrato de Financiamento e 
Repasse e a documentação relativa aos processos de licitação, já concluídos, continuam ainda com 
pendências a serem sanadas. 

Os empreendimentos já licitados pela CAESB são: 
• Redes coletoras, interceptores e ramais condominiais - Bacia do Lago Descoberto Norte, 

Sul e Central; 
• Estações Elevatórias e Linhas de Recalque; 
• Estação de Tratamento; e 
• Emissário final da ETE de Águas Lindas. 
 
E estão ainda por serem licitados pela CAESB: 
• Estações Elevatórias - 2ª Etapa; e 
• Redes coletoras, interceptores e ramais condominiais - Bacia do Lago Descoberto - Áreas 

remanescentes. 
Importante salientar que as obras licitadas pela CAESB foram iniciadas em abril de 2013, e os 

respectivos pagamentos estão sendo realizados a partir de recursos próprios daquela Companhia. Quando 
da finalização da análise da documentação técnica do Contrato de Financiamento e Repasse e da 
documentação dos processos licitatórios, pela CAIXA, pretende-se que os recursos aplicados sejam 
reconhecidos como contrapartida física do empreendimento. 
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Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas - GO e Adjacências: 
O Contrato de Financiamento e Repasse relativo à implantação do Sistema de Abastecimento 

de Água de Águas Lindas – GO e Adjacências foi reprogramado em 2009, passando de implantação para 
adequação e incorporando também em seu objeto parte do Sistema de Produção de Água do Rio Corumbá.  

A análise da documentação técnica relativa à Adequação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Águas Lindas – GO e Adjacências foi concluída pela CAIXA em maio de 2013. Estima-se que a 
licitação para contratação das obras ocorra ainda no 1º semestre de 2014. 

Os empreendimentos a licitar pela CAESB compreendem:  
• Sistema produtor; 
• Distribuição; 
• Centro de reservação; e 
• Instalações elétricas e automações. 

 
Sistema de Produção de Água do Rio Corumbá  

No âmbito do SANEAMENTO PARA TODOS, na modalidade operacional Abastecimento de 
Água, o Governo do Distrito Federal firmou dois Contratos de Financiamento e Repasse, a partir de 
recursos do FGTS, que têm como objetivo a implantação do Sistema de Produção de Água do Rio 
Corumbá, com capacidade para beneficiar uma população estimada de 500.000 habitantes dos municípios 
de Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama e Valparaíso de Goiás, integrantes da RIDE, localizados no 
Estado de Goiás, além do Gama e Santa Maria no Distrito Federal.  

Para viabilizar a execução das obras e serviços foi firmado o Convênio nº 002/2010 entre a 
Secretaria de Estado de Obras e a CAESB.   

Parte dos recursos de contrapartida é proveniente da TERRACAP, por meio do Convênio nº 
001/2010 celebrado entre a TERRACAP, a Secretaria de Estado de Obras e a CAESB. 

Os empreendimentos contemplados são: 
• Adutora de Água Bruta; 
• Estação de Tratamento de Água; 
• Estação Elevatória de Água Tratada Valparaíso; 
• Estação Elevatória de Água Tratada de Santa Maria; e 
• Adutora de Água Tratada entre a Estação de Tratamento de Água Valparaíso e Centro de 

Reservação de Santa Maria. 
Dos empreendimentos previstos encontram-se em andamento a Adutora de Água Bruta, 

iniciada em 2011 e a Estação de Tratamento de Água, cuja obra foi contratada em abril de 2013 e iniciada 
em agosto último. 

Também integram a Estação de Tratamento de Água do Corumbá, os itens referentes a 
materiais elétricos e automação, já licitados e em fase de contratação, além do Reservatório Apoiado.  

 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 SANEA MENTO  

As obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 Saneamento no Distrito 
Federal, viabilizadas a partir de repasse de recursos do OGU, têm como objetivo a Ampliação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário nas seguintes localidades: 

• Brasília - Setor Habitacional São Bartolomeu/Jardim Botânico; 
• Brazlândia – Setor INCRA 8; 
• Sobradinho – Setor de Mansões e Nova Colina; e  
• Santa Maria – Setor Habitacional Ribeirão (Porto Rico). 
Segundo os 4 (quatro) Termos de Compromisso firmados em 28/10/11, entre o Governo do 

Distrito Federal e a União, por intermédio do Ministério das Cidades e, na qualidade de compromitente 
repassador dos recursos a CAIXA, que atua como agente financeiro, além da CAESB como Ente/Entidade 
compromissada. 

A Secretaria de Estado de Obras delegou à CAESB a competência para a execução das obras 
e serviços, por meio de  4 (quatro) Convênios celebrados em 02/05/2012. 

Em 2013, a Secretaria de Obras, em conjunto com a CAESB, atuou em diversas ações com 
vistas a manter o andamento e o cumprimento dos Termos de Compromisso. 

Os empreendimentos já contratados pela Secretaria de Obras e com autorização de início de 
obras pela CAIXA são: 
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• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sobradinho - Setor de Mansões 
Sobradinho - 1ª Etapa;  

• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brasília - Setor Habitacional São 
Bartolomeu – 1ª Etapa/Jardim Botânico; e 

• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brazlândia - Setor INCRA 8. 
Os empreendimento licitados pela CAESB e com autorização do início do objeto pela CAIXA: 
• Implantação da Estação Elevatória de Esgotos, incluindo a Linha de Recalque e Extravasor, 

no Setor Ribeirão - Santa Maria. 
Os empreendimento a licitar pela CAESB são: 
• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sobradinho - Setor de Mansões 

Sobradinho - 2ª Etapa; 
• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sobradinho - Setor Nova Colina; 
• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brasília - Setor Habitacional São 

Bartolomeu – 2ª Etapa/Jardim Botânico; e 
• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brazlândia - Setor INCRA 8. 

 
Orçamento Geral da União – OGU 

 

Emendas Parlamentares 
 
A Secretaria de Estado de Obras gerencia 6 (seis) Contratos de Repasse e 2 (dois) Convênios 

provenientes de Emendas Parlamentares Federais ao OGU de anos anteriores a 2013. Os Contratos de 
Repasse tem por objetos os seguintes empreendimentos: 

• Modernização do Estádio Bezerrão (Meta 1) e a Construção do Ginásio Poliesportivo no 
Complexo Esportivo (Meta 2) no Gama/DF - A Meta 1 está em fase de conclusão dos serviços, enquanto 
que os projetos básico e executivo de arquitetura e complementares relativos à Meta 2 serão readequados 
para posterior envio à CAIXA; 

• Construção do Ginásio Poliesportivo da Ceilândia/DF. Obra concluída. Prestação de Contas 
Final aprovada pela CAIXA;  

• Construção da Praça da Juventude no Itapoã/DF - A CAIXA aprovou a documentação 
técnica, estando em andamento os procedimentos licitatórios para contratação das respectivas obras; 

• Implantação de ciclovia no Setor Habitacional Água Quente, ao longo da DF-280, trecho 
entre o Córrego do Descoberto e km 3,54 no Recanto das Emas – DF -Projeto em fase de conclusão para 
posterior envio a CAIXA; 

• Fabricação, fornecimento e instalação de módulos pré-moldados para abrigos de 
passageiros padrão DFTrans em paradas de ônibus no Sistema Público Coletivo STPC na Vila 
Estrutural/DF – Aguarda-se o envio dos projetos pelo DFTrans/DF para posterior análise da CAIXA; e 

• Implantação da Praça da Juventude na Ceilândia/DF - Projeto concluído e planilha 
estimativa de custos em fase de finalização para posterior envio à CAIXA. 

Os 2 (dois) Convênios assinados com o Ministério da Integração Nacional, no âmbito do 
Programa PROMESO – Promoção de Investimento em Infraestrutura Econômica na Região Centro Oeste,  
tem por objeto a implantação de infraestrutura em drenagem e pavimentação em Arapoanga – 
Planaltina/DF. Embora as obras estejam concluídas, ainda não ocorreu a aprovação da prestação de contas 
final da 1ª etapa e nem a liberação de parte dos recursos pelo Ministério referentes à 2ª Etapa. 

Com relação às Emendas Parlamentares Federais ao OGU de 2013, a Secretaria de Estado de 
Obras trabalhou com 10 emendas tendo sido cadastradas 09 Propostas no Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV. Destas, 07 propostas foram aprovadas 
pelos Ministérios das Cidades e do Esporte, relativas a diversos projetos de obras em várias localidades do 
Distrito Federal: 

• Instalação de estrutura de arquibancadas, tribuna de imprensa, vestiários e banheiros 
públicos no Estádio Abadião em Ceilândia/DF – Proposta SICONV nº 55178/2013 – Valor de investimento: 
R$ 3.397.193,49 (Repasse: R$ 2.925.000,00 e Contrapartida do GDF: R$ 472.193,49); 

• Implantação da Praça da Juventude na QS 01 em Samambaia/DF – Proposta SICONV nº 
54700/2013 – Valor de investimento: R$ 2.253.760,43 (Repasse: R$ 2.000.000,00 e Contrapartida do GDF: 
R$ 253.760,43);  

• Pavimentação (calçadas) em blocos de concreto intertravados, meios-fios e piso com placa 
cimentícia de alta resistência, podotatil direcional ou alerta para propiciar acessibilidade aos deficientes 
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visuais nas QDs 02, 04, 06, 08,10 e 12 do Setor Sul do Gama/DF – Proposta SICONV nº 77259/2013 – 
Valor de investimento: R$ 2.422.513,27 (Repasse: R$ 2.180.261,94 e Contrapartida do GDF: R$ 
242.251,33); 

• Implantação da Praça da Juventude na QN 311 – Samambaia/DF – Proposta SICONV nº 
99202/2013 – Valor de investimento: R$ 2.090.150,80 (Repasse: R$ 1.462.500,00 e Contrapartida do GDF: 
R$ 627.650,80); 

• Construção de coberturas em quadras poliesportivas no Gama e na Estrutural/DF – 
Proposta SICONV nº 99124/2013 – Valor do investimento: R$ 510.000,00 (Repasse: R$ 487.500,00 e 
Contrapartida do GDF: 22.500,00); 

• Implantação de Praça Esportiva e de Lazer no Polo de Modas – Guará/DF – Proposta 
SICONV nº 98770/2013 – Valor do investimento: R$ 507.812,50 (Repasse: R$ 487.500,00 e Contrapartida 
do GDF: R$ 20.312,50); 

• Implantação de campo de futebol de grama sintética em frente à Quadra 02 do Del Lago – 
Poligonal Lago Norte – Proposta SICONV nº 93008/2013 – Valor do investimento: R$ 550.000,00 (Repasse: 
R$ 487.500,00 e Contrapartida do GDF: 62.500,00); e 

• SICONV nº 77259/2013 – Valor de investimento: R$ 2.422.513,27 (Repasse: R$ 
2.180.261,94 e Contrapartida do GDF: R$ 242.251,33). 

 
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 

Os 5 (cinco) Convênios firmados entre o GDF e a FUNASA têm por objeto a implantação de 
esgotamento sanitário e sistema de abastecimento de água nas cidades de Riacho Fundo I, Núcleo 
Bandeirante, Samambaia e Sobradinho. Todas as obras estão concluídas. 

Em 2013, os Convênios nº 2261/05, nº 2260/05 e nº 1025/04 tiveram os seus Planos de 
Trabalho readequados em função da necessidade de ajustes entre os quantitativos previstos e executados. 
Quanto ao Convênio nº 2262/2005, sua Prestação de Contas Final encontra-se em análise pela FUNASA. 

 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC – HABIT AÇÃO 

O Programa denominado PAC – Habitação engloba contratos de repasse que destinam 
recursos do Orçamento Geral da União para diversos serviços de Infraestrutura, Construção e Melhorias de 
Unidades Habitacionais, Implantação de Equipamentos Comunitários e Execução do Programa de Trabalho 
Técnico Social - PTTS nas seguintes localidades: Vila DNOCS, em Sobradinho – DF, Vila Estrutural/SCIA – 
DF, QNR, em Ceilândia – DF e Varjão – DF.  

O Programa PAC – HABITAÇÃO, cuja coordenação do gerenciamento anteriormente havia 
sido transferida da antiga Secretaria de Estado de Habitação do Distrito Federal – SEHAB para a Secretaria 
de Obras a partir da edição do Decreto nº 30.770, de 02/09/09, tem profundo vínculo com a atuação da 
pasta responsável pela questão habitacional no Distrito Federal. Muitos dos problemas vivenciados na 
gestão dos respectivos Contratos de Repasse dependem diretamente de definições e providências por 
parte de outros agentes, alheias ao controle da Secretaria de Obras. Em 03 de maio de 2013, foi editado o 
Decreto nº 34.341, por meio do qual a competência quanto ao gerenciamento da execução dos Contratos 
de Repasse da Vila Estrutural, da QNR e da Vila Varjão foi transferida desta Secretaria de Estado de Obras 
para a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – 
SEDHAB. 

A seguir apresenta-se a descrição das atividades desenvolvidas, no âmbito da Secretaria de 
Obras, em cada contrato de repasse, com identificação dos avanços alcançados e dos obstáculos a 
superar.  
 
Vila DNOCS 

As obras da Vila DNOCS incluem infraestrutura e construção de unidades habitacionais.  A 
infraestrutura de drenagem e pavimentação foi concluída em 2010 e a construção habitacional, num total de 
429 unidades habitacionais, foi finalizada em meados de 2012. 

Durante o ano de 2013 foram concluídas as ações referentes ao Trabalho Técnico Social, a 
cargo da SEDEST. Resta ainda pendente a complementação da regularização fundiária, sob a 
responsabilidade da CODHAB, para que possa ser efetivado o encerramento do Contrato de Repasse. 
Espera-se que isso possa ocorrer até o final de 2014. 

Vila Estrutural  
As metas previstas no âmbito do Contrato de Repasse da Vila Estrutural eram a implantação 

de unidades habitacionais, um Centro de Educação Infantil, um Centro de Ensino Fundamental, um Centro 
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de Ensino Médio, um Posto Policial, redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, obras 
complementares de urbanização, além do Trabalho Técnico Social. 

No tocante ao Posto Policial, o Comando da Polícia Militar do D.F. informou que a instalação 
de equipamentos dessa natureza encontra-se suspensa por determinação do Tribunal de Contas do DF, 
com vistas à adequação desse tipo de equipamento à Política Nacional de Polícia Comunitária. Em assim 
sendo, a meta “Posto Policial” foi excluída do Contrato de Repasse em referência. 

Quanto às demais metas, sob o gerenciamento da Secretaria de Obras foram executadas as 
obras de construção de 584 unidades habitacionais, das quais 268 foram entregues até 2010 e outras 316 
foram entregues aos beneficiários em 2011, mesmo inacabadas, permanecendo pendente sua conclusão. 
Foi também construído um Centro de Educação Infantil, concluído em 2011; além da implantação das redes 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Parte do Trabalho Técnico Social foi elaborado pela 
SEDEST. 

A partir de 03 de maio de 2013, mediante a edição do Decreto nº 34.341, a competência 
quanto ao gerenciamento da execução do Contrato de Repasse da Vila Estrutural foi transferida desta 
Secretaria de Estado de Obras para a SEDHAB. 

 

QNR 2 a 5 – Ceilândia  
Sob a gestão da Secretaria de Obras foram implantadas as redes de abastecimento de água e 

executadas melhorias em 16 unidades habitacionais. As redes de água foram implantadas em 2008 e as 
melhorias habitacionais foram executadas entre o final de 2011 e o início de 2012, sob o regime de 
administração direta da NOVACAP. 

Em 2013 foi licitada a construção de 43 novas unidades habitacionais juntamente com a 
execução de melhorias em outras 32 moradias. Essa licitação (CP nº 003/2013 – ASCAL/PRES/NOVACAP) 
foi por duas vezes realizada (em 15/04/13 e em 28/05/13), sem que tivessem acudido interessados. 

Mediante a edição do Decreto nº 34.341, que transferiu a competência do gerenciamento da 
execução do Contrato de Repasse da QNR desta Secretaria de Estado de Obras para a SEDHAB, uma 
nova licitação vem sendo realizada pela CODHAB (CP nº 003/2013 – CODHAB), agora objetivando a 
construção de 155 novas unidades habitacionais. 

 
Vila Varjão  

As metas previstas no Contrato de Repasse da Vila Varjão compreendiam a construção de 
unidades habitacionais, a implantação de equipamentos comunitários e a execução de Trabalho Técnico 
Social.  

As unidades habitacionais foram migradas para o Programa Minha Casa Minha Vida – 
PMCMV, sob a gestão da CODHAB. No tocante aos equipamentos comunitários, prevê-se a construção de 
Centro de Convivência do Idoso - CCI, Centro Comunitário, Centro Multiuso “Espaço Mais Cultura” e Praça 
do Bosque. 

A partir da edição do Decreto nº 34.341, de 03 de maio de 2013, a competência quanto ao 
gerenciamento da execução do Contrato de Repasse da Vila Varjão foi transferida desta Secretaria de 
Estado de Obras para a SEDHAB. 

 
Programa PRÓ-MORADIA 

 

PRÓ-MORADIA I 
O Programa PRÓ-MORADIA I objetiva a execução de obras de drenagem, esgotamento 

sanitário, pavimentação asfáltica, Trabalho Técnico Social - TTS e implantação de equipamentos públicos 
comunitários em diversas localidades do DF, cujos recursos são oriundos do FGTS, sendo a Caixa 
Econômica Federal o respectivo Agente Financeiro. 

Foram contratadas diversas empresas em 2008 para execução das obras que, em média, 
atingiram o percentual de execução física de 86,45% até 2010. Em 2012 registrou-se avanço financeiro 
para 88%, estando este atualmente com o percentual de desembolso em 91,22% do Contrato de 
Financiamento e Repasse. Diversos fatos continuam obstruindo o andamento de algumas obras, que se 
encontram paralisadas, dos quais destacamos problemas fundiários e ambientais, sendo necessário 
reprogramar o Contrato de Financiamento e Repasse junto à CAIXA. 

No tocante às obras de drenagem e pavimentação, em algumas localidades estas foram 
parcialmente executadas uma vez que questões fundiárias, técnicas e ambientais impossibilitaram a 
implantação de algumas bacias de detenção, comprometendo assim a funcionalidade dos respectivos 
sistemas de drenagem, os quais se encontram ainda desativados. Dessa forma, os serviços não 
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executados deverão ser objeto de projeto alternativo e respectiva estimativa de custos, com vistas à 
realização de nova licitação para contratação das obras complementares de forma a dar funcionalidade ao 
sistema. 

No decorrer deste ano obtivemos progressos no tocante aos problemas fundiários e 
ambientais,  e a NOVACAP está providenciando orçamentos atualizados para análise da CAIXA, e a 
consequente autorização para licitar. 

Com relação às obras realizadas, pendências técnicas relacionadas à não apresentação, pelas 
empresas, do cadastro dos serviços executados e da reprogramação dos contratos de obras impediram o 
ateste de retenções anteriormente realizadas pela CAIXA.  

Quanto à implantação de equipamentos comunitários, que incluem a construção de Centros 
Comunitários de Múltiplas Atividades – CCMA, Centros de Convivência do Idoso - CCI e Quadras de 
Esporte em diversas localidades do DF, informamos que todos foram licitados e contratados, com exceção 
da construção de 02 creches no Recanto das Emas.  

As licitações para a construção das 02 creches foram declaradas INAPTAS pela CAIXA. A 
NOVACAP deverá providenciar a atualização do orçamento para nova licitação. 

Quanto aos equipamentos contratados, alguns ainda não foram executados e deverão ser 
licitados novamente, outros foram executados e estão em fase de vistoria e recebimento pela CAIXA.  

 
PRÓ-MORADIA II  

O Programa denominado PRÓ-MORADIA II é financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a 
CAIXA o Agente Financeiro e cujo objetivo é a implantação de serviços de drenagem, pavimentação 
asfáltica, unidades habitacionais e Trabalho Técnico Social - TTS nos Setores Habitacionais Arapoanga e 
Mestre D’Armas, em Planaltina – DF, além do Sol Nascente, na Ceilândia – DF. 

As obras de infraestrutura do Setor Habitacional Arapoanga estiveram paralisadas em 2011, 
enquanto eram envidados esforços no sentido de reprogramar o Contrato de Financiamento e Repasse 
junto à Caixa Econômica Federal. Tal reprogramação foi aprovada pela CAIXA, com a consequente 
liberação de recursos financeiros, somente em 29/12/2011. 

Os três contratos firmados para execução das obras de drenagem e pavimentação foram 
plenamente executados, pagos e prestados contas à CAIXA. 

Em relação às obras de infraestrutura do Setor Habitacional Mestre D’Armas, diversos fatos 
vêm obstruindo o andamento de algumas obras, que se encontram paralisadas, dos quais destacamos 
problemas ambientais, sendo necessário reprogramar o Contrato de Financiamento e Repasse junto à 
CAIXA. 

Dos quatro contratos firmados para execução das obras de drenagem e pavimentação dois 
estão com seus objetos concluídos, e, em 2013, outro contrato teve os serviços atestados e recebidos pela 
CAIXA. 

Com relação às obras realizadas, pendências técnicas relacionadas à não apresentação, pelas 
empresas, do cadastro dos serviços executados e da reprogramação dos contratos de obras impediram o 
ateste de retenções anteriormente realizadas pela CAIXA. Além disso, das obras previstas, aquelas não 
executadas por motivos ambientais, técnicos ou fundiários deverão ser objeto de projeto alternativo, com 
respectiva estimativa de custos, para realização de nova licitação de contratação das obras complementa-
res, de forma a dar funcionalidade ao sistema. 

As construções de unidades habitacionais em Arapoanga e Mestre D’Armas ainda não foram 
viabilizadas em função de questões fundiárias, uma vez que a área de intervenção abrange terras privadas, 
não desapropriadas. Frente à dificuldade de identificação de áreas disponíveis para a construção de novas 
moradias, a CODHAB propôs a substituição dessa meta pela execução de melhorias em unidades 
habitacionais existentes. O diagnóstico que determinará a quantidade e tipo de melhorias a serem 
implementadas deverá ser contratado pela CODHAB e, a partir dele será possível a preparação da 
documentação técnica (especificação dos serviços, orçamento, etc.), com vistas à licitação/contratação das 
respectivas obras. 

Cabe destacar que, com relação ao Mestre D’Armas, a pendência de licenciamento ambiental 
foi solucionada com a emissão da Autorização Ambiental nº 30 pelo IBRAM, publicada em 08/05/13, 
ocorrendo dessa forma o desembolso de recursos pela CAIXA no valor de R$ 479.853,52. 

No tocante às unidades habitacionais do Sol Nascente, das 210 casas construídas no Trecho 1 
(Quadras 100 e 501), 77 foram entregues em 2012 e outras 133 foram concluídas e entregues em  2013. 

Quanto à infraestrutura do Sol Nascente, em 19/07/13 foram publicados os Avisos de 
Licitações relativos às obras de drenagem pluvial e pavimentação daquele setor habitacional. Entretanto tais 
licitações foram suspensas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e, em consequência, foi publicado o 
Aviso de Adiamento Sine Die, por conveniência administrativa, em 29/08/13.  
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Liberadas as licitações somente no final do mês de novembro, estas foram retomadas, estando 
prevista sua realização conforme a seguir discriminado: 

• Concorrência nº 026/2013 – ASCAL/PRES/NOVACAP – relativa às obras de drenagem e 
pavimentação do Trecho 1: abertura marcada para 07/01/2014; 

•  Concorrência nº 027/2013 – ASCAL/PRES/NOVACAP – relativa às obras de drenagem e 
pavimentação do Trecho 2: abertura também marcada para 07/01/2014; 

• Concorrência nº 028/2013 – ASCAL/PRES/NOVACAP – relativa às obras de drenagem e 
pavimentação do Trecho 3, com abertura marcada para 08/01/2014. 

9. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade  no Habitat (PBQP-H) 

A Secretaria de Estado de Obras, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, visando cumprir o 
Decreto nº 21.681, de 06 de novembro de 2000, e o que determina a Portaria Conjunta SO-SEDUH nº 010, 
de 18 de outubro de 2006 e Portaria Conjunta SO/SEDUMA nº 01 de 11 de abril de 2007, referente ao 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H) no Distrito Federal, abriu apenas 01 
(um) novo processo e, no exercício, foram emitidos 34 certificados de qualidade, conforme apresentação 
dos Atestados de Certificação e pedidos das empresas do ramo da construção civil. 

A emissão dos Atestados de Certificação abrangeu os setores de obras de edificações, obras 
de saneamento básico, obras viárias, obras de arte especiais e de urbanização. 

10. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal teve seu desenvolvimento vinculado às 
suas ações em 2013, no contexto da continuação dos projetos e obras advindas do exercício anterior, bem 
como na reavaliação e definição de novas prioridades a partir do programa “ACELERA DF” e da 
operacionalização dos Programas Estruturantes do Governo, estabelecida na programação financeira deste 
exercício. 

Da mesma forma que em 2012, houve ocorrências em procedimentos licitatórios que 
impactaram a conclusão de certames de importantes intervenções previstas e a efetivação de contratações. 
Em especial, a impossibilidade de prosseguimento na licitação dos projetos de urbanização, vinculados à 
Concorrência nº 001/2013-ASCAL/NOVACAP, que inviabilizaram a possibilidade de início de obras em 
2013, a ser reprogramada para 2014 ou posteriormente quando das efetivas contratações e conclusões dos 
projetos a serem desenvolvidos. 

Outra condicionante observada que impactou nos trabalhos da Secretaria foi a característica de 
mobilidade de recursos dos Programas Estruturantes, que redefiniu a restrição de créditos orçamentários 
consignados por Lei, e resultou, em muitos casos, na transferência de alocação para projetos de 
responsabilidade de outras Unidades do Governo. Isto restringiu a possibilidade de remanejamentos para 
programações não identificadas como Estruturantes. Já do ponto de vista dos recursos externos previstos, a 
manutenção de pendências técnicas permaneceu impedindo a continuidade e conclusão de ações iniciadas 
em exercícios anteriores. 

Como elemento indutor de ações de respostas imediatas às demandas prementes do Governo, 
a Secretaria de Obras descentralizou recursos para a NOVACAP, recursos estes, em sua maioria, para 
complementação de contratos em execução. 

No que se refere à estrutura administrativa, destaca-se a criação da Unidade da Divisão de 
Documentação Técnica de Obras e Serviços de Engenharia – DITEC, na Subsecretaria de Acompanha-
mento, Controle e Fiscalização de Obras, com o objetivo de verificação e elaboração de orçamentos, Planos 
de Trabalho e Termos de Referência, para tratar dentre outros, das licitações e contratações realizadas com 
recursos federais, o que garantiu maior segurança e confiabilidade nos procedimentos anteriores às 
contratações.  Além disso, para racionalização de procedimentos internos e melhoria da eficiência de 
trabalho, foi instituído pela Portaria nº 135, de 19/11/2013, o estudo do funcionamento da Pasta, que 
prossegue para repercutir positivamente na atuação desta Unidade nos anos subsequentes. 

Nesse sentido, no cenário da nova organização interna de trabalho da Secretaria, foram 
elaboradas 63 Notas Técnicas resultantes de análises de solicitações demandadas por diversos setores, em 
implementação de novo procedimento que visa subsidiar o aperfeiçoamento da gestão de contratos e do 
processo de licitações, com adequação e complementação de informações, inclusive suas estimativas de 
custos. Este contexto também permitiu a emissão de 36 notificações para diversas empresas, no intuito de 
se exigir o cumprimento de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos prazos estabelecidos e 
serviços parcialmente executados, entre outros, de modo a se prevenir ônus decorrentes ao erário. 

Em consequência da atuação diversificada da Secretaria de Obras, como em 2012, sua equipe 
participou na coordenação de projetos de engenharia e urbanismo prioritários de Governo, que dependeram 
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de soluções técnicas de competência de outros órgãos. Há de se considerar que, permaneceram as 
dificuldades com as instruções precárias de processos com demandas relativas a essas outras Unidades do 
Governo, sem as devidas anuências, licenças ou soluções de outros entraves técnicos, o que ocupou uma 
parcela mais que razoável dos trabalhos desta Pasta. 

Finalmente, considerado todo o cenário acima e a força de trabalho existente, que dispõe de 
apenas 20 (vinte) servidores efetivos para atuação na atividade fim, constatou-se a necessidade de um 
corpo técnico permanente desta Unidade, o qual possa garantir solução de continuidade nos procedimentos 
de trabalho. Assim, foram apresentadas solicitações à Secretaria de Estado de Administração Pública do 
Distrito Federal, mediante os Ofícios nº 797/2013-GAB/SO, nº 517/2013-GAB/SO e nº 101/2013-GAB/SO,, e 
esta Pasta aguarda o atendimento para obter melhorias no funcionamento da Secretaria. 
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16.1. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRA SIL – NOVACAP – 
UO: 22.201 

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, criada pela Lei nº 2.874, de 
19/09/1956, que dispôs sobre a mudança da Capital Federal para o Planalto Central – é uma Empresa 
Pública, sob a forma de sociedade por ações, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com 
personalidade jurídica, regida pela Lei nº 5.861, de 12/12/1972, Lei nº 4.545, de 10/12/1964 e legislação das 
sociedades por ações. 

A Empresa tem por objeto, mediante remuneração, a execução de obras e serviços de 
urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades 
públicas ou privadas, bem assim a prática de todos os demais atos concernentes a seus objetivos sociais, 
devidamente autorizados pela Assembleia Geral. 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Quadro de Empregados Permanente – QEP 112 606 154 909 1.871 

Requisitados 
Órgãos do GDF 02 - 05 01 08 
Órgãos do Governo Federal 01 - 01 - 02 

Servidores Comissionados sem Vínculo Efetivo 61 - 101 - 162 
Estagiários - 33 - 28 61 
Subtotal (Força de Trabalho)  176 639 261 1.028 2.104 
(+) Cedidos para outros órgãos - 148 - 11 159 

Total Geral  176 787 261 1.039 2.263 
Referência: 31 de dezembro de 2013. 
Fonte: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recurs o Humanos – SIGRH 

1. Realizações por Programa 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - IN FRAESTRUTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1471 - Modernização de Sistema de Informação 370.000 450.650 114.650 0 

2499 - Modernização de Sistema de Informação-- Guará 370.000 450.650 114.650 0 

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecno logia 
da Informação 2.604.011 1.612.911 1.612.910 828.948 

2578 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI - Guará 
2.604.011 1.612.911 1.612.910 828.948 

3903 - Reforma de Prédios e Próprios 100.000 3.015.487 2.503.769 1.576.027 

9750 - Reforma de Prédios e Próprios--Distrito Federal 
100.000 3.015.487 2.503.769 1.576.027 

8502 - Administração de Pessoal 137.401.526 240.931.624 238.667.589 238.667.589 

0001 - Administração de Pessoal - NOVACAP- Guará 
137.401.526 240.931.624 238.667.589 238.667.589 

8504 - Concessão de Benefícios a Servidores 45.841.997 38.418.120 38.418.117 34.863.472 

0001 - Concessão de Benefícios a Servidores - NOVACAP- 
Guará 45.841.997 38.418.120 38.418.117 34.863.472 

8505 - Publicidade e Propaganda 757.697 340.280 340.280 315.060 

0001 - Publicidade e Propaganda – Institucional - NOVACAP - 
Distrito Federal 757.697 340.280 340.280 315.060 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 13.075.770 20.590.797 17.150.269 15.562.150 

0001 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - 
NOVACAP- Guará 13.075.770 20.590.797 17.150.269 15.562.150 

Total do Programa 200.151.001 305.359.869 298.807.585 291.813.247 
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PROGRAMA TÉMATICO: 

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1745 - Construção de Quadras de esportes  6.707.942 6.634.048 1.860.001 1.860.001 
9529 - Construção de Quadras de esportes--Distrito Federal 5.507.942 6.384.048 1.860.001 1.860.001 
3047 - Implantação de espaços esportivos  150.000 0 0 0 
3078 - Reforma e Ampliação do estádio nacional de Brasília  
(Copa 2014) 326.658.468 808.547.968 470.409.304 470.409.304 
0001 - Reforma e Ampliação do estádio nacional de Brasília (Copa 
2014)-I- Plano Piloto 326.658.468 808.547.968 470.409.304 470.409.304 
3440 - Reforma de Quadras de esportes  3.368.212 6.798.590 3.430.378 2.749.318 
9613 - Reforma de Quadras de esportes--Distrito Federal 3.368.212 6.798.590 3.430.378 2.749.318 

Total do Programa  336.884.622 821.980.606 475.699.682 475.018.622 
 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1302 - Construção  de Feiras  1.000.000 0 0 0 
Total do Programa  1.000.000 0 0 0 

 
Não houve execução neste programa. 

 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 - Execução de Obras de Urbanização  523.459.727 419.522.322 233.644.613 169.639.398 
2829 - execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal-
Distrito Federal 0 4.440.001 4.290.000 2.812.567 
5243 - execução de Obras de Urbanização-Implantação de 
Iluminação Pública em Ceilândia- Ceilândia 800.000 300.000 293.034 293.034 
5323 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Urbanização - Via de Ligação Autódromo de Brasília - Plano 
Piloto- Plano Piloto 6.000.000 1.871.350 1.871.350 1.825.609 
5327 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Urbanização - Calçadas no Quadrilátero SHS/SHN - Plano 
Piloto- Plano Piloto 2.000.000 33.333 33.333 0 
8111 - execução de Obras de Urbanização--Distrito Federal 224.902.965 228.737.965 62.806.143 48.570.125 
9641 - execução de Obras de Urbanização-Edificações-Distrito 
Federal 27.036.884 29.889.331 11.583.860 10.597.563 
9698 - execução de Obras de Urbanização-Recuperação 
estrutural de Vias-Distrito Federal 226.039.878 153.065.349 152.366.893 105.540.500 
9810 - execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras 
de Urbanização-Distrito Federal 0 400.000 400.000 0 
1950 - Construção de Praças Públicas e Parques  5.000.000 2.307.794 2.307.793 1.157.793 
5325 - Construção de Praças Públicas e Parques-Construção de 
Praças Públicas e Parques - Paisagismo Burle Marx - Plano 
Piloto- Plano Piloto 5.000.000 2.307.794 2.307.793 1.157.793 
2903 - Manutenção de Redes de Águas Pluviais  6.518.324 7.940.950 7.699.431 6.203.811 
0001 - Manutenção de Redes de Águas Pluviais--Distrito Federal 6.518.324 7.940.950 7.699.431 6.203.811 
3147 - Implantação de Projetos de Requalificação de espaço s 
Urbanos 10.000.000 1.000.000 1.000.000 0 
5322 - Implantação de Projetos de Requalificação de espaços 
Urbanos-Implantação de Projeto de Requalificação de espaços 
Urbanos - entorno do estádio nacional de Brasília - Plano Piloto- 
Plano Piloto 10.000.000 1.000.000 1.000.000 0 
3749 - Realização de Serviço de Vídeo Inspeção Robotizada  10.000 0 0 0 
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardin adas 81.303.659 116.175.368 116.062.565 92.141.759 
0001 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-
Manutenção de Áreas Verdes-Distrito Federal 49.038.387 84.737.253 84.736.747 66.332.789 
0002 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas--Distrito 
Federal 32.265.272 31.438.115 31.325.818 25.808.970 

Total do Programa  626.291.710 546.946.434 360.714.403 269.142.761 
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PROGRAMA TÉMATICO: 

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autoriza do Empenhado  Liquidado  

2316 - Manutenção de Obras de Arte especiais - Pontes, 
Passarelas e Viadutos 6.845.339 6.831.595 802.063 289.241 
0006 - Manutenção de Obras de Arte especiais - Pontes, 
Passarelas e Viadutos-Ponte JK- Lago Sul 6.845.339 6.831.595 802.063 289.241 
3071 - Construção de Passagem Subterrânea - 
estádio/Centro de Convenções/Parque da Cidade 21.700.000 0 0 0 
3090 - Implantação de Ciclovias  

3.500.000 4.497.146 4.497.146 1.358.656 
5324 - Implantação de Ciclovias-Implantação de Ciclovias - 
eixo Monumental - Plano Piloto- Plano Piloto 3.500.000 4.497.146 4.497.146 1.358.656 
5071 - Construção de Estacionamentos  1.000.000 0 0 0 

Total do Programa  33.045.339 11.328.741 5.299.209 1.647.897 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

5968 - Construção de Espaço Cultural  200.000 0 0 0 
Total do Programa  200.000 0 0 0 

 
Não houve execução neste Programa. 
 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6230 – TURISMO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3936 - Revitalização da Torre de T V 12.330.702 10.730.702 1.019.947 1.019.947 
0006 - Revitalização da Torre de TV- Plano Piloto 12.330.702 10.730.702 1.019.947 1.019.947 

Total do  Programa  12.330.702 10.730.702 1.019.947 1.019.947 

 

3.  Informações complementares 
 
Na área de urbanização, uma atividade a ser destacada é a Manutenção de Redes de Águas 

Pluviais, que  consiste na limpeza de bocas de lobos e poços de visita; desobstrução de redes e ramais; 
reposição de grelhas e tampões para bocas de lobo e poços de visita e reconstrução dos componentes do 
sistema de drenagem que são danificados ao longo do tempo.  Abaixo, o desempenho do ano de 2013. 

  
Descrição do Serviço Realizado 

Desobstrução/reconstrução/construção de redes de águas pluviais  122.419  m 

Limpeza/reparo/reconstrução de bocas de lobo 26.629  u 

Limpeza/reparo/reconstrução/construção de poços de visita 6.406  u 

Vídeo inspeção 67.570  u 

 
Outra atividade de grande impacto é a manutenção de áreas verdes, que consiste na 

elaboração de projetos de paisagismo; roçagem dos gramados; controle de doenças e pragas (cupins e 
formigas); canteiros ornamentais; corte e poda de árvores; beneficiamento de sementes (árvores, arbustos e 
flores) e produção de mudas nos viveiros; poda orgânica e preventiva de gramados, arbustos e árvores, 
refilamento de meios-fios, trituração de resíduos orgânicos, coroamento de árvores, entre outras. Em linhas 
gerais, em 2013 a Companhia alcançou o seguinte resultado. 
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Descrição do Serviço Realizado 

Roçagem 885.515.947 m2 

Poda/erradicação de árvores 53.199 u 

 
Quanto à pavimentação, a NOVACAP obteve os seguintes resultados em 2013: 

 
Descrição do Serviço Realizado 

Pavimentação asfáltica 351.971   m² 

Fresagem 2.203.309  m² 

Imprimação  375.692  m² 

Pavimentação de CBUQ,  recuperação de pistas, e recap. asfáltico 157.871  m³ 

Pavimentação micro revistimento à frio 476.891  m³ 

Execução de meios-fios   139.295  m 

Execução de passeios     110.743 m² 

Terraplanagem  318.524 m³ 

Capa asfáltica  56.430 m² 

 
Quanto à recuperação de vias, foram alcançados os seguintes resultados: 

 
Descrição do Serviço Realizado 

Execução e recuperação de meios-fios 35.143 m 

Execução e recuperação de passeios 45.584 m² 

Recuperação de vias (tapa-buracos) 9.028,974 ton 

Recuperação de vias (emulsão) 98,895 ton 

 
Quanto a Licitações, em 2013, tem-se a informar o que se segue: 
 

Modalidade  Quantidade  Vlr Estimado (R$)  Vlr Licitado (R$)  

Convite 41 4.722.824,52 3.947.370,55 

Tomada de Preços 50 27.172.957,64 18.354.235,21 

Concorrência 64 2.074.237.383,70 637.341.292,32 

Pré-qualificação 05 903.602.238,36 14.636.721,10 

Pregão Presencial 09 28.413.923,99 11.862.474,26 

Pregão Eletrônico 34 105.032.981,33 45.399.197,10 

Totais  203 3.143.182.309,54 731.541.290,54 

 
Ainda, em 2013, podem-se destacar as seguintes obras: 
 

– inauguração do Estádio Nacional de Brasília, por ocasião da Copa das Confederações; 

– reforma do Ginásio Nilson Nelson, iniciada em agosto/2013, voltada para acessibilidade, 
bem como para as exigências do Corpo de Bombeiros, visando atender  as Olimpíadas Escolares Mundiais 
– Gymnasiade; 

– elaboração do Plano de Controle Ambiental das obras de Urbanização e Paisagismo do 
Complexo Esportivo Ayrton Senna, compreendendo urbanização do entorno do Estádio Nacional de Brasília 
- ENB, túneis de ligação entre ENB e o Centro de Convenções, e  Clube do Choro ao Parque da Cidade; 
além da implantação da via de ligação W4 e W5 Norte; 

– inauguração do Cine Brasília; 

– inauguração do Planetário; 

– reformas na piscina do Complexo Cláudio Coutinho; 

– urbanização do Parque Burle Marx, no Noroeste;  

– implantação da malha cicloviária, atendendo o  Plano Piloto e Administrações Regionais; 
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– revitalização da Torre de Televisão; 

– construção e reforma de quadras poliesportivas, vilas olímpicas, campos de grama sintética, 
bem como implantação de Pontos de Encontros Comunitários, praças e outras obras no Plano Piloto em 
Administrações Regionais; e 

– lançamento do programa ASFALTO NOVO, que teve a sua primeira etapa implantada no 
Plano Piloto e a segunda etapa iniciada nas Administrações Regionais. 

Na previsão para o exercício de 2014 destacam-se: a elaboração de projetos para construção 
do Hospital do Câncer; a reforma do Complexo Cláudio Coutinho, contemplando o Ginásio e cobertura das 
piscinas, visando atender o evento Universidade; a continuação do programa Asfalto Novo; além da 
assinatura do acordo de cooperação entre o Governo do Distrito Federal e o Instituto Federal de Pesquisas 
de Rodovias – BAST, da Alemanha, que proporcionará à NOVACAP o recebimento de tecnologia inédita 
para monitorar desgastes em pontes, viadutos e monumentos públicos.  

 
4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

 
Há quatro anos a NOVACAP deu início ao Programa de Metas e Resultados, desta forma, em 

2013, ao Programa esteve em sua quarta edição.  
No que diz respeito a Metas Empresariais Globais, a empresa alcançou um significativo 

avanço, conforme o quadro a seguir. 
 

Ação 
Resultado 

2012 
Meta 
2013 

Resultado 
2013 

Maximizar o número de Poda de Árvores 
 (META: aumentar em 10% com relação à 2012) 

19.061 
Un 

20.967 
Un 

24.567 
Un 

Maximizar o número de Operações Tapa Buracos 
(META: aumentar em 10% com relação à 2012) 

3.203,842             
Ton 

3.524,226 
Ton 

5.309,118
Ton 

Intensificar limpeza  preventiva do sistema  público de drenagemvial  (META: aumentar em 
10% com relação à 2012) 

13.240 
m 

14.564 
m 

23.698 
m 

Maximizar o quantitativo de resoluções das demandas encaminhadas à Ouvidoria da 
Novacap (META: aumentar em 10% com relação à 2012) 

1.548 
atendidas 

1.780 
atendidas 

2.334 
atendidas

 
Outro aspecto importante a ser considerado é  a Pesquisa de Clima Organizacional,  realizada 

pelo terceiro ano consecutivo,  em parceria com a revista Você S/A. Esta pesquisa visa avaliar o nível de 
satisfação dos empregados, considerando os aspectos: Identidade, Satisfação e Motivação, Aprendizagem 
e Desenvolvimento, bem como Liderança.  

Observou-se, no período de 2011 - 2013 um crescimento de 8% no IQAT (Índice de Qualidade 
de Ambiente de Trabalho) conforme a seguir: 

 

  

IDENT 

 

SATISF 

/MOT  

APREND 

/DESENV  

LIDER 

 

IQAT 

 

NOVACAP - 2011  68,05 58,49 45,71 60,59 57,64 

NOVACAP - 2012  71,40  63,26  52,07  64,18  62,28  

NOVACAP - 2013  70,86  62,34  53,80  64,85  62,37  
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Vale ressaltar, que o processo de melhorias de resultados deve-se, de modo especial, à 
implementação do Planejamento Estratégico - PLANES, que teve início em 2011 e contempla ações 
distribuídas em cinco principais eixos, conforme Matriz Estratégica, a seguir: 

 

 

 

Observa-se, desta forma, que a Companhia vem passando por um processo contínuo de 
modernização, que traz como resultado direto, o aumento de satisfação do empregado seguido por melhoria 
na produtividade.   

. 
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16.2. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO  FEDERAL – 
CAESB – UO: 22.202 

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, criada com 
denominação social de Companhia de Água e Esgotos de Brasília, foi autorizada pelo decreto-Lei nº 524, de 
08/04/1969. É uma sociedade de economia mista, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, tendo sua 
denominação atual sido instituída pela Lei nº 3.559, de 19 de janeiro de 2005. 

A Caesb pode desenvolver atividades nos diferentes campos de saneamento, em quaisquer de 
seus processos, com vistas à exploração econômica, planejando, projetando, executando, operando, 
comercializando e mantendo os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta, 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 

A exploração dessas atividades pode ocorrer em todo o território nacional, bem como no 
exterior, inclusive com a instalação de unidades administrativas e operacionais.  

A Companhia tem competência para zelar pela conservação, proteção e preservação das 
bacias hidrográficas utilizadas ou reservadas para fins de uso público, assim como controlar a poluição 
dessas águas, inclusive, além dos seus limites de concessão, nas hipóteses em que tenha concorrido para 
tal. A CAESB pode ainda, suprir e complementar a realização de serviços, além dos pontos-de-entrega 
d`água e coleta de esgotos sanitários. 

A Companhia é também autorizada a participar de empreendimentos de múltiplas finalidades, 
visando ao progresso sócio-econômico das áreas de sua atuação, podendo constituir e/ou subscrever 
capital de outras sociedades, inclusive subsidiárias, consorciar-se com outras empresas, na forma da Lei. 

A sociedade tem sede e foro na cidade de Águas Claras, Distrito Federal, sendo seu prazo de 
duração indeterminado. 

Atualmente, a Caesb dispõe de 2.746 funcionários ativos, com vínculo contratual com a 
Companhia, distribuídos em sua estrutura organizacional, comprometidos com a Missão institucional  de 
“Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde 
pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sócio-econômico”. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos 213 462 646 1.289 2.610 

Comissionados  50 - 31 - 81 

Requisitados 

Órgãos do GDF 01 03 03 04 11 

Órgãos Estaduais - - 01 02 03 

Órgãos do Governo Federal 01 - 01 - 02 

Outros Estagiários - 81 - 139 220 

Subtotal  265 546 682 1.434 2.927 

(+) Cedidos para outros órgãos 14 09 15 10 48 

Total Geral 279 555 697 1.444 2.975 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

 
1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6213 - SANEAMENTO  

 

OBJETIVO GERAL:  

Planejar, projetar, executar, operar e manter os si stemas de abastecimento de água, de coleta e de 
tratamento de esgotos sanitários, visando a acessib ilidade e a universalização da prestação dos 
serviços a toda população do Distrito Federal. 
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Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Liquidado  

1471– Modernização de Sistema de Informação  4.542.000 4.436.916 3.788.231 
2547 – Modernização de Sistema de Informação da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal 4.542.000 4.436.916 3.788.231 
3932 - Regularização e desapropriação de Áreas 200.000 31.790.000 6.495.000 
6029  - Regularização e desapropriação de Áreas-Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal 200.000 31.790.000 6.495.000 
3983 - Contratação de Consultoria e Auditorias 6.736.000 6.570.800 5.302.264 
6063  -Contratação de Consultoria pela Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal 6.736.000 6.570.800 5.302.264 
3592- Implantação de Cercas e Alambrados de Proteçã o 260.000 444.000 83.375 
6028 - Implantação de Cercas e Alambrados de Proteção-Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal 260.000 444.000 83.375 
7038- Implantação de Sistema de Abastecimento de Ág ua 1.500.000 2.220.000 0 
6032 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água- Áreas Rurais- DF- 
Entorno 1.500.000 2.220.000 0 
7316- Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitár io 1.000.000 0 0 
1968- Elaboração de Projetos 4.551.000 5.579.000 3.580.569 
0009 - Elaboração de Projetos-Sistema de Esgotamento Sanitário- Distrito 
Federal 2.307.000 2.567.000 2.026.766 
0021 - Elaboração de Projetos-Sistema de  Abastecimento de Água-Distrito 
Federal 2.244.000 3.012.000 1.553.803 
3034- Adequações em Ligações Prediais de Água 6.472.000 4.672.000 0 
0001 - Adequações em Ligações Prediais de Água—Distrito Federal 6.472.000 4.672.000 0 
3057- Implantação do Sistema Produtor de Água - Cor umbá Sul 49.648.000 54.798.000 4.698.958 
0001 - Implantação do Sistema Produtor de Água - Corumbá Sul- Companhia de 
Saneamento Ambiental do DF e Outros Estados 49.648.000 54.798.000 4.698.958 
3574 - Perfuração de Poços 3.956.000 5.106.000 3.809.747 
6050 - Perfuração de Poços-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal-Df 2.150.000 2.200.000 2.158.028 
6051 - Perfuração de Poços-Áreas Rurais Companhia de Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal 1.806.000 2.906.000 1.651.719 
3662 - Instalação de Hidrômetros em Ligações Predia is de Água 9.668.000 8.827.580 2.251.283 
6052 - Aquisição E Instalação de Hidrômetros em Ligações Prediais de Água-
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 9.668.000 8.827.580 2.251.283 
3665- Implantação de Redes de Distribuição de Água 28.158.000 46.938.099 40.862.998 
6053 - Implantação de Redes de Distribuição de Água-Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal-Df 28.158.000 46.938.099 40.862.998 
3669 - Implantação de Redes de Esgotos 7.974.000 13.521.523 11.433.504 
6017 - Implantação de Redes de Esgotos-Companhia de Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal-Df 7.974.000 13.521.523 11.433.504 
3904- Reforma de Reservatórios 2.107.000 2.832.000 2.904.692 
6054 - Reforma de Reservatórios- Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal 2.107.000 2.832.000 2.904.692 
3952 - Substituição e Setorização de Redes de Distr ibuição Água 4.465.000 4.664.000 1.690.497 
6055 - Substituição e Setorização de Redes de Distribuição Água-Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal 4.465.000 4.664.000 1.690.497 
5713- Construção de Estações de Tratamento de Água 60.000 312.100 98.563 
6076 - Construção de Estações de Tratamento de Água-Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito  Federal-Df 60.000 312.100 98.563 
5715 – Construção de Estações Elevatórias de  Esgotos Sanitários 0 410.000 0 
6020 – Construção de Estações Elevatórias de Esgotos Sanitários – 
Companhia de Saneamento Ambiental – Distrito Federal  0  410.000 0 
5725- Construção de Reservatórios 2.723.000 2.723.000 830.761 
6078 - Construção de Reservatórios- Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal 2.723.000 2.723.000 830.761 
7006- Melhorias Nos Sistemas de Abastecimento de Ág ua 5.038.000 2.456.000 0 
6033 - Melhorias Nos Sistemas de Abastecimento de Água-Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal-Df 5.038.000 2.456.000 0 
7007- Aquisição  de Equipamentos e Materiais para os Sistemas  de 
Abastecimento de Água 30.686.000 30.642.954 9.726.816 
6014 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Para Os Sistemas de 
Abastecimento de Água-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal 30.437.000 30.642.954 9.726.816 
7009- Reforma de Estações de Tratamento de Água 555.000 614.000 0 
6015 - Reforma de Estações de Tratamento de Água-Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal-Df 555.000 614.000 0 
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Liquidado  
7011- Aquisição  de Equipamentos e Materiais para os Sistemas  de 
Esgotamento Sanitário 31.815.000 32.152.358 12.052.738 
6023 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Sistemas de Esgotamento 
Sanitário - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 31.814.000 32.152.358 12.052.738 
7012- Melhorias Nos Sistemas de Esgotamento Sanitár io 32.739.000 27.194.000 6.653.905 
6024 - Melhorias Nos Sistemas de Esgotamento Sanitário- Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal 32.739.000 27.194.000 6.653.905 
7038 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Á gua 23.290.000 23.889.000 438.980 
6030 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água- Águas Lindas- Outros 
Estados 13.000.000 13.000.000 0 
6031 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água-Distrito Federal 10.290.000 10.889.000 438.980 
7316- Implantação de Sistema Esgotos Sanitários  129.463.000 138.373.577 23.991.290 
6027 - Implantação de Sistema Esgotos Sanitários Águas Lindas- GO - Entorno 35.253.000 37.753.000 2.083.560 
6028 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário-Distrito Federal 86.036.000 88.741.577 10.697.523 
6030 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário- Colônias Agrícolas 
Vicente Pires-Vicente Pires 8.174.000 11.879.000 11.210.207 

Total do Programa 387.606.000 451.166.907 140.694.171 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0001 – Planejar, projetar, executar, operar e mante r os sistemas de tratamento e abastecimento de 
água, visando a universalização da prestação dos se rviços .  
   

Denominação do Indicador  Unidade 
de Medida  

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado 
 em 

 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
 Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Nível de Atendimento com 
Serviços de Abastecimento 
de Água 

% 99,4 31/12/2010 Mensal 
99,5/ 
98,1 

98,22/ 
98,20 99,03 99,25 CAESB 

Índice de Perda de Água % 24,6 31/12/2010 Mensal 24,5/ 
24,1 

24/ 
25,6 

23,5 23 CAESB 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0002 – Planejar, projetar, executar, operar e mante r os sistemas de coleta e de tratamento de esgotos 
para atender à população do Distrito Federal, visan do a universalização da prestação dos serviços. 
 

Denominação do indicador Unidade 
de Medida  

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Nível de Atendimento com 
Serviços de Esgotamento 
Sanitário 

% 93,7 31/12/2010 Mensal 
94/ 
82,2 

82,16/ 
82,73 84,41 86,9 CAESB 

Índice de Tratamento de 
Esgotos % 100 31/12/2010 Mensal 

100/ 
100 

100/ 
100 100 100 CAESB 

 
O nível de atendimento com serviços de abastecimentos de água teve seu indicador alcançado 

sem muita variação em decorrência das taxas de crescimento de unidades de consumo e de crescimento 
populacional terem ficado no mesmo patamar. A apuração do indicador perdas de água teve um pequeno 
crescimento, porém ainda em níveis aceitáveis. Quanto ao nível de atendimento com coleta de esgoto 
sanitário o indicador se superou devido ao crescimento de unidades de consumo. Por fim, o índice de 
tratamento do esgoto coletado, é considerado excelente desde o exercício de 2007, pois, desde então, todo 
o esgoto sanitário coletado, no Distrito Federal, é tratado. 

Em 2013, por meio da ação orçamentária 1471 – Modernização de Sistema de Informação da 
Caesb, a Companhia, dando continuidade às suas ações de modernização na infraestrutura, adquiriu 3.519 
equipamentos de informática, dentre esses: computadores, periféricos e assemelhados. Na ação “3467 – 
Aquisição de Equipamentos para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal”, foram 
efetuadas 417 aquisições, dentre elas: aparelhos domésticos e refrigeração, material cinematográfico, 
instrumentos de medição e precisão, equipamentos de transporte, eletromecânico, oficina e ferramentas em 
geral, móveis e utensílios de escritório e aparelhos de som, áudio e comunicação. O investimento realizado 
foi da ordem de R$ 36.1 milhões em bens de uso geral da Companhia. 

Dentro da ação 3983 – Contratação de Consultorias, as consultorias contratadas, em 
andamento, são: elaboração do Estudo do Impacto Ambiental do Sistema Produtor de Água com captação 
no Lago Paranoá; atualização e complementação de banco de dados de insumos; atualização e edição do 
cadastro digital dos sistemas de abastecimento e água e esgotamento sanitário; e elaboração do Plano 
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Diretor que complementará, atualizará, revisará e efetuará adequações nos Planos Diretores de Água e 
Esgotos do DF.  

As obras do Sistema de Abastecimento de Água e as do Sistema de Esgotamento Sanitário 
são realizações de caráter finalístico da Caesb. Os investimentos realizados, em 2013, foram da ordem de 
R$ 66,1 milhões para o abastecimento de água e de R$ 52,5 milhões para o esgotamento sanitário que têm 
possibilitado significativa evolução na melhoria dos serviços prestados. 

No tocante ao abastecimento de água, a expansão do sistema distribuidor permitiu a 
implantação de mais de 13 mil novas ligações. em 2013, entre as principais obras estão: a reforma e 
recuperação das unidades da estação de tratamento de água do Rio descoberto – ETA-RD-Ceilândia; a 
recuperação dos reservatórios apoiado-RAP SO5 em Sobradinho e RAP-CE1 e REL-CE1 em Ceilândia; a 
setorização das redes de distribuição de água no setor RAP-GA1, Zona Alta e Setor de Indústria -1ª etapa, 
na cidade do Gama; a implantação de sistema de abastecimento de água e construção do reservatório-
RAP-NO1 no Setor de Habitações Coletivas-SHC-Noroeste; a implantação de rede de distribuição de água 
nas quadras QN 21 a QN 34, Riacho Fundo II– 4ª etapa; a ampliação e melhoria do sistema de 
abastecimento de água e a perfuração de 15 poços tubulares profundos, nas comunidades rurais; execução 
de 923m de perfuração de poços profundos, instalação de 137 reservatórios metálicos e implantação de 
3.431m de rede para interligação de poços/reservatórios, na área urbana, incluindo reservação e tratamento 
simplificado, em toda área de atuação da Caesb. 

Quanto a Ação – “3662” - Aquisição e Instalação de Hidrômetros em Ligações Prediais de 
Água”, em 2013, foram adquiridos 15.399 hidrômetros e efetuada as respectivas substituições corretiva e 
preventiva. 

Do mesmo modo, no âmbito do esgotamento sanitário, a expansão do respectivo sistema 
possibilitou a execução de mais de 11 mil novas ligações. em 2013, entre as principais obras estão:  
adequações e melhorias nas ETEB’s Norte e Sul; implantação de elevatória, linha de recalque e interceptor 
das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia; implantação de redes públicas, ramais condominiais, 
duas estações elevatórias de esgotos e duas respectivas linhas de recalque para implantação do sistema 
de esgotamento sanitário do Lago Sul - 5ª etapa; melhorias na estação de tratamento de esgoto da cidade 
de Sobradinho; complementação do sistema coletor de esgotos e implantação do sistema de exportação de 
esgotos sanitários de Águas Claras; implantação de sistema de esgotamento sanitário no Setor de 
Habitações Coletivas-SHC-Noroeste; implantação do sistema de esgotamento sanitário do Setor 
Habitacional Sol Nascente, Regiões A,B e C;  implantação de rede coletora de esgoto, estação elevatória de 
esgoto e linha de recalque, Riacho Fundo II – 4ª etapa; implantação de rede coletora de esgotos das Zonas 
Norte, Sul e Central e da estação de tratamento de esgotos, na cidade de Águas Lindas de Goiás; 

A Caesb realizou, também, por meio da Ação – 1968 – “Elaboração de Projetos para os 
Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Distrito Federal, várias” ações com 
foco na questão ambiental, quais sejam: a compensação florestal referentes às obras de implantação dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no DF, resultando, em 2013, em mais de 
12.400 mudas de espécies nativas do Cerrado, até então, plantadas e monitoradas; e a execução de 
serviços topográficos e geotécnicos em diversas áreas e localidades de atuação da Caesb. 

Em 2013, foram mobilizadas comunitariamente e apoiadas tecnicamente diversas famílias, nas 
regiões do Lago Sul, Vicente Pires, Riacho Fundo II, Ceilândia, Planaltina, Setor Habitacional Nova Colina, e 
Setor de Mansões de Sobradinho, Aris Buriti – Sobradinho II, Sol Nascente e Área de desenvolvimento 
Econômica de Ceilândia, Residencial Oeste-Gama, Samambaia e cidade Estrutural, com reuniões 
comunitárias, vistorias e elaborações de projetos de ramal de ligação com o objetivo de implantar sistemas 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário condominiais. 

Foram adquiridos 244 equipamentos/materiais para a manutenção dos sistemas de 
abastecimentos de água e para os sistemas de esgotamento sanitário. 

O quadro e gráficos a seguir demonstram a evolução anual de 2011 a 2013 da prestação dos 
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.           
 



Fonte: Relatório de Informações Gerenciais – RIG –
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Controle e Redução das Perdas de

Ao longo de 2013, uma série
em níveis aceitáveis, porém colocando o Grupo
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• dificuldades de aquisição
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no Sol Nascente, Ceilândia. 

Esse conjunto de fatores levou ao crescimento
patamar de 24,0% (260 L/lig.dia) para 25,6% (282 L/lig.dia).
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2013, uma série de dificuldades levaram a um novo crescimento

níveis aceitáveis, porém colocando o Grupo de Trabalho do Programa de Controle

dificuldades para contratação do serviço de manutenção de redes; 
ergencial para a manutenção de redes, com foco na manutenção corretiva,

pesquisa sistemática de vazamentos; 
substituição de hidrômetros instalados há menos de

dimensionamento inadequado ou qualidade do medidor, utilizando o estoque disponível para a 
manutenção corretiva, prejudicando a renovação do parque de medição de consumo;

aquisição de novos hidrômetros por limitações do mercado fornecedor e não 
s especificações; e  

ligações clandestinas em áreas de expansão urbana não conso

fatores levou ao crescimento das perdas de água em 
24,0% (260 L/lig.dia) para 25,6% (282 L/lig.dia). 

Evolução  da Perda Total de Água da Caesb em % 

cenário, o Grupo de Trabalho propôs a execução de um Plano
o crescimento das perdas. Para isso, foram definidas medidas que proporcionassem 

resultados rápidos com poucos recursos ou utilizando contratos já em vigor, de modo a evitar processos 
licitatórios longos. As medidas propostas foram as seguintes: 

pressões na rede de distribuição e consequentemente
novas válvulas redutoras de pressão; 
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• redução de pressão no horário noturno (quando as pressões são mais elevadas) com a 
instalação de controladores nas quase 150 válvulas existentes no sistema e ajustes nos boosters em 
operação; 

• identificação de ligações não cadastradas e ligações clandestinas; e 
• pesquisa de hidrômetros sem lacre, com foco no controle de fraudes.  

Evolução da Perda Total de Água da Caesb em Litros/l igação.dia 

 

 

Até o final de 2013 foram identificadas mais de 2 mil ligações não autorizadas, que passaram a 
ser cadastradas e mais de 60 mil hidrômetros sem lacre. A expectativa é que ainda no primeiro semestre de 
2014 essas ações levem à queda nos indicadores de perdas. 

Apesar da situação apresentada, o ano de 2013 foi frutífero em ações que visaram estruturar o 
Programa de Controle de Perdas, dentre as quais se destacam: 

• consolidação do procedimento de leitura de hidrômetros com georreferenciamento, 
associado a mapas e imagens de alta resolução do GIS da Companhia, permitindo, pela primeira vez, a 
pesquisa de consumidores não cadastrados utilizando recursos computacionais; 

• contratação de consultoria especializada para o GIS corporativo, visando criar ferramentas 
avançadas para as análises do corpo técnico; 

• conclusão do projeto inicial de Business Intelligence sobre data Warehouse na Diretoria de 
Comercialização, com o propósito de apoiar o gerenciamento do parque de hidrômetros, que permitirá o 
refinamento do plano de substituição dos medidores; 

• melhoria do laboratório de micromedição com a adequação de bancadas de calibração e 
aquisição de novos equipamentos; 

• desenvolvimento de testes de telemetria de hidrômetros para subsidiar a contratação do 
monitoramento contínuo do consumo de grandes consumidores; 

• início de construção do laboratório de macromedição junto à Estação de Tratamento de 
Água de Brasília, para melhoria das condições de trabalho da equipe que cuida dos macromedidores e 
válvulas instaladas no sistema de abastecimento; 

• desenvolvimento de testes de telemetria dos macromedidores e de válvulas redutoras de 
pressão com vários estágios de regulagem; 

• concepção do sistema supervisório da distribuição de água, que permitirá o monitoramento 
dos macro setores de abastecimento de água, as UDAs - Unidades de Distribuição de Água; e 

• estudo de implantação dos DMCs - Distritos de Medição e Controle, subdivisão das UDAs 
com características adequadas para a operação e controle de perdas na rede de distribuição. 

As negociações para financiamento dos projetos do Programa de Controle de Perdas 
prosseguiram em 2013, porém ainda não foram concluídas. desse modo, o Grupo de Trabalho elaborou 
termos de referência e estabeleceu diretrizes que vêm aguardando a disponibilidade de recursos para sua 
execução. 

Expansão dos Sistemas para Atendimento aos Condomín ios  
 

Num contexto Geral, a Caesb, com a prestação de seus serviços na expansão de sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento aos condomínios horizontais do 
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Distrito Federal, no ano de 2013, investiu R$ 31 milhões, implantou mais de 46 mil metros de redes de água 
e mais de 44 mil metros de redes de esgotos, resultando em 8.500 novas ligações de água e 800 de 
esgotos. Este empenho resultou no atendimento a uma população de cerca 25,5 mil habitantes com o 
abastecimento de água e mais de 2,4 mil com esgotamento sanitário. 

Expansão dos Sistemas para Atendimento – Águas Lind as  
 
Com foco, ainda, na expansão de sistemas, especificamente no de abastecimento de água, na 

cidade de Águas Lindas, dentro da parceria entre a Saneago e a Caesb, em 2013, a companhia investiu 
R$6,2 milhões, substituiu mais de 130 mil metros de redes de água (material fornecido pela Saneago), 
resultando em 7.500 novas ligações de água. Este empenho resultou no atendimento a uma população de 
cerca 22,5 mil habitantes com o abastecimento de água. 
 

Dados estatísticos - Série histórica – 2011 a 2013 
 

Evolução Unidade 2011 2012 2013 

 
Dados Operacionais de Água 

Nível de abastecimento de água % 99,45 98,10 98,20 

Número de ligações ativas de água Unid. 583.701 599.810 613.207 

Número de economias ativas de água Unid. 944.033 981.474 954.661 

Volume produzido de água  1.000m3 234.902 236.273 245.167 

Volume faturado de água 1.000m3 179.778 184.222 186.909 

Número Médio de empregados próprios Unid. 2.597 2.728 2.746 

Índice de hidrometração % 99,77 99,82 99.86 

Extensão de rede de água Km 8.863 8.898 8.506 

 
Dados Operacionais de Esgotos 

Nível de coleta de esgotamento sanitário % 93,71 82,20 82,73 

Número de ligações ativas de esgotos Unid. 467.796 481.051 492.591 

Número de economias ativas de esgotos Unid. 814.233 847.311 819.510 

Volume tratado de esgotos  1.000m3 115.259 118.809 122.387 

Volume faturado de esgotos 1.000m3 149.531 154.093 157.154 

Índice de tratamento de esgotos % 100,00 100,00 100,00 

Extensão de rede km 5.155 5.176 5.531 

 
Dados Financeiros 

Receita operacional total de água R$ 1.000 581.292 643.011 728.986 

Receita operacional total de esgotos R$ 1.000 444.712 519.160 579.965 

Recuperação de receita operacional de difícil recebimento R$ 1.000 6.056 7.217 16.891 

Receita operacional do consórcio Caesb/Saneago R$ 1.000 8.815 10.732 12.459 

Receita operacional total* R$ 1.000 1.040.675 1.195.472 1.350.505 

Despesas de exploração  R$ 1.000 875.773 1.060.737 1012.333 

Investimento com recursos próprios R$ 1.000 101.366 90.437 102.512 

Investimento Total R$ 1.000 121.877 125.625 158.204 

Fonte – Relatório de Informações Gerenciais – RIG-Dez/2013 
*A Receita Operacional Total, a partir de 2013 tem acrescida a receita de correção monetária ativa, por se tratar de acréscimos de cm sobre os 
faturamentos dos serviços prestados e não recebidos em seus vencimentos. 
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2. Outras Realizações  
 
PROGRAMA: 

6004 – INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HAB ITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Liquidado 

1471 – Modernização de Sistema de Informação 4.542.000 4.436.916 3.788.232 
2547 – Modernização de Sistema de Informação – Companhia de Saneamento 
Ambiental – Distrito Federal 4.542.000 4.436.916 3.788.232 
1984 - Construção de Prédios e Próprios 5.600.000 5.160.000 808.967 
6066 - Construção de Prédios e Próprios -Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal 5.600.000 5.160.000 808.957 
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecno logia da Informação  12.000.000 9.000.000 8.807.177 
2634- Gestão de Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação-
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 12.000.000 9.000.000 8.807.177 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios 10.142.000 8.995.000 3.171.944 
6067 - Reforma de Prédios e Próprios -Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal-DF 10.142.000 8.995.000 3.171.944 
3467 - Aquisição de Equipamentos 6.431.000 6.386.227 1.425.104 
6062 - Aquisição de Equipamentos-Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal 6.431.000 6.386.227 1.425.104 
8502- Administração de Pessoal 477.643.000 517.643.000 517.433.681 
6984 - Administração de Pessoal-Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal 477.643.000 517.643.000 517.433.681 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores 55.902.000 57.502.000 55.868.166 
6977 - Concessão de Benefícios a Servidores Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal 55.902.000 56.702.000 55.868.166 
8505 - Publicidade e Propaganda 3.000.000 2.005.000 1.876.808 
6967 - Publicidade e Propaganda-Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal 3.000.000 2.005.000 1.876.808 
8517- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  556.791.000 530.604.271 516.923.253 
6977 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- 
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 556.791.000 530.604.271 516.923.253 

Total do Programa 1.132.051.000 1.141.732.414 1.110.103.332 
 

Com relação à gestão da infraestrutura da Companhia em 2013, visando à melhoria do 
ambiente de trabalho dos empregados da Companhia, bem como a melhoria do atendimento aos clientes 
externos, destaca-se a conclusão das obras de reforma dos escritórios de comercialização das RA´s V-
Sobradinho, VI-Planaltina e XIII-Santa Maria, além das obras de reforma das instalações da Gerência de 
Manutenção Elétrica Eletrônica e construção de edificação para abrigar a Gerência de Automação Industrial, 
ambas no Parque de Serviço do SIA. Foi realizado também o fechamento com grade do escritório de 
comercialização da RA Ceilândia, proporcionando maior segurança aos empregados e usuários.  

A gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da Caesb realizou, no exercício de 2013, 
as seguintes ações: 

� Efetuou a manutenção de 2.000 computadores do Parque Computacional da Companhia, 
com serviço de suporte técnico e monitoramento de infraestrutura; 

� Desenvolveu e efetuou a manutenção de sistemas de softwares; 
� Adquiriu licenças, suporte e capacitação técnica de solução corporativa MC-Afee-Antivírus; 
� Adquiridos serviços de Backup; 
� Efetuou o monitoramento de todos os sistemas criados pela Companhia, e 
� Realizou 101 Ordens de Serviços com os modelos de melhores práticas. 
A Caesb, ainda em 2013, viabilizou a compra de mobiliário padrão da Companhia, incluindo 

estações de trabalhos e poltronas, visando a melhoria nas condições de trabalho de seus empregados, 
substituindo mobiliários antigos e adequando-as às novas configurações de trabalho da Caesb. 

 Para a atividade de Divulgação Oficial foram realizados 331 eventos, 439 publicidades e 3 
patrocínios. 

Na “Gestão de Pessoas”, o gráfico a seguir demonstra o quantitativo de benefícios recebidos 
pelos empregados da Companhia no exercício de 2013. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Liquidado  

2094 - Promoção de Assistência Social Comunitária 3.115.000 1.377.000 1.208.919 
9728 - Promoção de Assistência Social Comunitária -Distrito Federal 3.115.000 1.377.000 1.208.919 

Total do Programa 3.115.000 1.377.000 1.208.919 
 
O Programa “Nossa Gente” de Responsabilidade Social da Caesb foi estruturado, em 2004, no 

intuito de buscar o equilíbrio entre a atuação empresarial e as questões sociais e ambientais. Tem como 
objetivos contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal e redução das 
desigualdades sociais, incentivar a proteção ambiental e a inclusão social dos menos favorecidos. desde a 
sua implementação, a Companhia já investiu um valor da ordem de R$ 14.8 milhões, contemplou 120 
projetos e beneficiou mais de 170 mil pessoas, oriundas de diversas localidades: o Itapoã, Paranoá, São 
Sebastião, Varjão, Lago Oeste, Sobradinho, Planaltina, Gama, Recanto das emas, Brazlândia. Cruzeiro, 
Candangolândia, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Ceilândia, Estrutural, Taguatinga, Guará, Areal, Vila 
Telebrasília, Vila Basevi, Vila Rabelo, Vila DNOCS, Nova Colina e Comunidade Rural do Ribeirão Pipiripau. 

Nesse Programa, entidades sem fins lucrativos apresentam projetos sociais que são 
selecionados por meio de edital de chamada pública e são financiados com uma parcela dos recursos 
provenientes das multas aplicadas em decorrência de infrações por irregularidades praticadas por usuários 
nos sistemas de água e esgoto. Todos os projetos contemplados devem desenvolver atividades de 
educação ambiental, além de estarem alinhados às estratégias de Responsabilidade Social da Companhia. 

O Programa de Responsabilidade Social da Caesb tem sua gestão feita pelo “Comitê de 
Responsabilidade Social”, instituído pela Companhia para avaliar e julgar os projetos apresentados. Sua 
operacionalização é de responsabilidade da “Gerência de Qualidade de Vida e Responsabilidade Social – 
GEPQ” que faz o acompanhamento da execução e dos resultados dos projetos contemplados. 

Em 2013, o edital de chamada pública de projetos teve um aumento do tempo de execução 
dos projetos contemplados de 6 para 16 meses e o aumento da carga horária de atividades de educação 
ambiental de 80 para 144 horas. Nesse sentido foram apresentados 18 projetos, sendo 05 classificados e 
02 conveniados. A Caesb, nos últimos anos, vem intensificando a sua atuação no acompanhamento e 
fiscalização dos projetos de responsabilidade social, bem como na análise dos projetos apresentados. 

Além desses, a Companhia trabalha com mais dois projetos institucionais, o Projeto Golfinho e 
o Projeto Escalada. 

O Projeto Golfinho, pioneiro nas ações de responsabilidade social da Caesb, já beneficiou 
direta e indiretamente mais de 12 mil pessoas. em 2013, atendeu 480 crianças, na faixa etária de 06 a 14 
anos, em situação de vulnerabilidade social, moradoras das Regiões Administrativas de Itapoã, Paranoá e 
Ceilândia. Essas crianças participam de cursos de natação, recebem orientação pedagógica e ambiental, 
além de acompanhamento escolar e comportamental. Cada participante recebe um kit com mochila, 
camiseta, roupa de banho e toalha. As atividades acontecem de terça a sexta-feira, nos períodos da manhã 
e da tarde, no contra turno escolar e é fornecido lanche (fruta, cereal, suco e sanduíche) para as crianças. 
em cada período são atendidas 240 crianças. 

O Projeto Escalada, com um investimento da ordem de R$ 230 mil, por ano letivo, tem como 
objetivo oferecer oportunidade de escolarização, da “Alfabetização até o Ensino Médio”, aos empregados e 
prestadores de serviços da Companhia. Visa não somente elevar a capacidade de abstração, observação, 
raciocínio lógico e reflexão crítica dos empregados e prestadores de serviços, como também promover 
cidadania, melhoria da qualidade de vida e dos serviços por esses prestados à empresa e à comunidade. 
Tem buscado a erradicação do analfabetismo e a melhoria da escolaridade dos empregados e 
colaboradores.  

Atualmente, o projeto desenvolvido, em parceria com o SESI/DF, conta com corpo docente 
formado por 35 empregados do quadro da Caesb e 8 telessalas instaladas em diversas unidades da 
Companhia  

Desde sua implantação, o Projeto Escalada já formou 454 alunos, nas diversas modalidades 
de ensino. em 2013 dos 46 alunos formados, 18 foram do ensino fundamental e 28 de ensino médio. 
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3.  Informações complementares 
 
Planejamento Estratégico  
 

O Planejamento Estratégico da Caesb, com horizonte em 2015, teve seu andamento focado na 
proposta de revisão dos projetos por Diretoria. Nesse contexto, essa revisão se iniciou ao final de 2012 com 
a Diretoria de Operação e Manutenção e durante o exercício de 2013 foram efetuados os detalhamentos 
dos projetos prioritários dessa diretoria, com a participação de todos os empregados envolvidos no 
desenvolvimento dos planos de ação. 

No mês de outubro de 2013, a Caesb, por meio da contratação de consultoria especializada, 
iniciou a revisão e atualização do Planejamento Estratégico da Companhia, em que foram consideradas as 
seguintes etapas, conforme quadro abaixo. 

 
 

Etapas de Revisão e Atualização do Planejamento Est ratégico 
Etapas  Descrição  

1ª Análise e entendimento da demanda - Diagnóstico 

2ª Entrevista com o 1º e 2º escalão da Caesb 

3ª Seminário de validação de produtos 

4ª Confecção dos produtos e relatório  

 
Ao final da realização das duas primeiras etapas a Caesb colheu um diagnóstico rico, 

consistente e preciso que conduziu a construção de novos produtos, e em janeiro de 2014 deverão passar 
por aprovação durante a realização da 3ª etapa dos trabalhos que se dará com o Seminário de Validação, 
momento em que será realizada também a consolidação de resultado. 

 
4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

 

Em continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos exercícios anteriores, em 2013, a Caesb 
estruturou e implementou ações relacionadas à melhoria da eficiência comercial, merecendo destaque as 
relacionadas a seguir: 

� Elaboração e implantação do Programa de Recuperação de Créditos – Recred, que visa 
diminuir a Carteira de Débitos em Aberto e aumentar a arrecadação da Caesb; 

� As negociações realizadas até 31/12/2013 totalizaram por volta de 8 milhões de reais. 
dentre os acordos firmados, destacam-se os pagamentos em espécie de R$ 4.839.732,31 (quatro milhões, 
oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) e R$529.587,46 
(quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), 
respectivamente, pelo Condomínio do Edifício Venâncio 2000 (inscrição nº 12031-6) e São Braz 
Organização Hospitalar (inscrição 9574-5); 

� Implantação do novo Sistema de Atendimento, Comercial e Serviços da Caesb – GCOM. Esse 
sistema foi estruturado numa plataforma mais moderna, o que possibilitará uma maior integração com 
outros sistemas da Companhia; 

� Implantação da solução de análise de dados (Data Warehouse) para a gestão do parque 
de hidrômetros da Caesb; 

� Início dos trabalhos de recadastramento dos consumidores da Caesb; 

� Criação do Escritório On-line, novo canal de atendimento aos consumidores da Caesb; 

� Desde a inauguração do Escritório On-line, em 17/07/2013, foram realizados 1.438 
atendimentos através do Chat e 6.487 através de E-mail; 

� Reforma de três Escritórios de Atendimento ao Público: Santa Maria, Planaltina e 
Sobradinho; 

� Regularização fundiária de terrenos em São Sebastião, Recanto das emas, Guará e 
Samambaia para construção de novos Escritórios de Atendimento ao Público; 

� Assinatura de contrato de utilização de tecnologia digital para georeferenciamento e registro 
fotográfico, com desenvolvimento de sistema (APP) próprio para utilização em smarthphone na execução de 
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emissão eletrônica e disponibilização de ordem de cobrança de débitos com informações de interrupção e 
restabelecimento do fornecimento de água; 

� Análise de 120 processos de individualização de ligações prediais de água; 

� Emissão de 1.212 Cartas de Aceite para Fins de Habite-se; 

� Execução de 10.033 vistorias para detecção de irregularidades em ligações prediais de 
água e em instalações hidrossanitárias; 

� Realização de 341 eventos de orientação e educação hidrossanitária e de apoio técnico; 

� Foram contabilizados 6.670 participantes em palestras, cursos, seminários e workshops, 
destacando-se os cursos de “Caça vazamentos” e o treinamento direcionado a síndicos. Alem disso, foram 
disponibilizados 12.300 folhetos e manuais à comunidade. Para o próximo ano, estão previstas campanhas 
educativas para hipermercados, lava-jatos e feiras permanentes, além de campanha para coleta de óleo 
usado e projetos específicos que visam ao uso adequado dos sistemas de fornecimento de água e coleta de 
esgoto. 

Para 2014, as principais perspectivas estão relacionadas à melhoria contínua do 
atendimento aos consumidores e à prática de ações direcionadas ao crescimento da receita da Caesb. 
No planejamento da Diretoria de Comercialização encontram-se previstas atividades como: concluir a 
atualização cadastral das unidades consumidoras ativas do Distrito Federal; intensificar a cobrança de 
débitos com interrupção do fornecimento de água; firmar contrato com a Serasa para inclusão de 
consumidores em cadastro de inadimplentes; reduzir a Carteira de Débitos em Aberto da Companhia; e criar 
estratégias para redução das perdas do faturamento, contribuindo para a manutenção da Caesb entre as 
melhores, senão a melhor empresa de saneamento do país. 

Outro ponto de grande relevância são as ações que a Caesb, por meio da Diretoria de 
Engenharia e Meio Ambiente, vem tomando com relação ao aumento da produção de água para o 
abastecimento do Distrito Federal frente ao crescimento populacional e aumento de consumo, mediante o 
investimento em novos sistemas produtores, como o Sistema Produtor Corumbá, o Sistema Produtor 
Paranoá e o Sub-Sistema Produtor Bananal.  

No exercício de 2013, dentre as principais ações, pode-se citar: 

� O andamento, para o Sistema Produtor Corumbá, das obras de captação, estação 
elevatória de água bruta e a adutora de água tratada. Apesar de iniciadas as obras da estação de 
tratamento de água, esta atualmente se encontra em fase de recontratação, devido à desistência da 
empresa vencedora do processo de licitação . Esse sistema terá capacidade para produzir, na primeira 
etapa de implantação, cerca de 2.800 litros/seg de água, que serão divididos entre Caesb e Saneago, 
podendo atingir uma produção de água de até 8.000 litros/seg em sua configuração máxima; 

� No tocante ao Sistema Produtor Paranoá, a obtenção do licenciamento prévio de todo o 
empreendimento, assim como, gestões junto aos órgãos ambientais para obtenção da licença de instalação. 
Outro importante avanço foi a assinatura do contrato de financiamento do empreendimento através do 
Programa PAC II, obtendo recursos financeiros do OGU. O sistema terá capacidade para produzir até 2,1 
m³/s de água tratada em 1ª etapa e 2,8 m³/s em 2ª etapa; 

� Para o Sub-Sistema Produtor Bananal a obtenção da licença de instalação da obra junto 
aos órgãos ambientais e a finalização do projeto básico e orçamento. Esse sistema terá a capacidade de 
produzir até 0,726 m³/s, devendo aproveitar as unidades de tratamento e reservação existentes no Sistema 
Santa Maria / Torto, reforçar o abastecimento do Plano Piloto e Lago Norte, melhorando as condições de 
abastecimento da região do Grande Colorado.  

A Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – GEP, alinhada ao planejamento 
estratégico da CAESB direcionou suas atividades em 2013 na continuidade dos projetos voltados para o 
crescimento pessoal e profissional do corpo funcional da Companhia, por meio de ações relacionadas à 
qualidade de vida, capacitação e desenvolvimento das pessoas. 

Em 2013, a Gerência de Captação de Pessoas e Gestão de Carreiras – GEPG finalizou o 
trabalho de Simplificação do Sistema de Gestão de Pessoas por Competências, que é o Plano de Cargos e 
Salários vigente na Companhia.  A tabela salarial da empresa foi reformulada para que o empregado tenha 
um horizonte definido na trajetória do cargo ocupado, permitindo alcançar o fim da carreira a partir de 20 
anos de serviços prestados, o que tornou o Plano de Cargos e Salários da Companhia mais atrativo. 

Em 2013 foi implantado o Programa de desligamento Voluntário – PDV direcionado aos 
empregados nas faixas etárias “55-65 anos” e “Mais de 65 anos de idade”, que se encontravam 
aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro social – INSS. 
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A proposta foi aprovada por meio da Resolução de Diretoria 66/2013 e 175 (cento e setenta e 
cinco) empregados inscreveram-se no Programa, correspondente a 73,2% do público alvo. em dezembro de 
2013 foram desligados pelo Programa 42 empregados. Os demais desligamentos foram programados para 
Fevereiro e Abril de 2014. 

O Concurso Público realizado em 2012 foi homologado em maio/2013, sendo que até 
dezembro/2013 foram contratados 89 (oitenta e nove) candidatos aprovados. em 2014 a CAESB dará 
continuidade às contratações, de acordo com as necessidades da empresa. 

Sob uma perspectiva geral, os projetos e ações supra-mencionados contemplaram uma grande 
quantidade de informações e dados que permitiram demonstrar uma gestão da Companhia, aliada ao 
esforço, talento, comprometimento e trabalho conjunto dos empregados da Caesb,  afinada com o seu 
“Planejamento Estratégico”, revisado para um horizonte 2012-2015, e com a sua “Visão” que é ser 
“Empresa referência em solução e gestão em saneamento ambiental com a qual as pessoas tenham 
orgulho e prazer em trabalhar”. 
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16.3. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB – UO: 22.204 

A Companhia Energética de Brasília – CEB foi criada por meio da Lei nº 4.545, de 10.12.1964, 
e sua denominação atual instituída pela Lei nº 383, de 16.12.1992. A Companhia é uma sociedade de 
economia mista de capital aberto, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, seguindo as orientações da 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por ter aberto seu capital em 04.07.1994. 

De acordo com a Resolução nº 318, de 14.09.2005 – ANEEL e a Lei nº 2.710, de 24.05.2001, o 
Governo do Distrito Federal foi autorizado a implementar a reestruturação societária da CEB, com o objetivo 
de atender as disposições dos Contratos de Concessões firmados pela Companhia. Destacamos abaixo, a 
referida estrutura empresarial que foi consolidada e aprovada na Assembleia Geral Extraordinária. 
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A reestruturação ampliou a perspectiva desenvolvimentista adotada, possibilitando assim, as regiões 
circunvizinhas ao Distrito Federal à geração de renda por meio da oferta de empregos relacionados aos 
diversos negócios e ao desenvolvimento da região do entorno. 

O suprimento de energia ao Distrito Federal é realizado, principalmente, por Furnas Centrais 
Elétricas S.A., por meio das subestações Brasília Sul – 345/138 kV, Brasília Geral – 230/34,5 kV e 
Samambaia – 345/138 kV, com capacidades de 900 MVA, 240 MVA e 450 MVA, respectivamente, de 
Corumbá IV com 127 MW de potência instalada e Corumbá III com 93 MW de potência instalada. 
 
Capital Social – Posição em Dezembro de 2013 

Quantidade de Ações (Em mil unidades): 
Ordinárias  Preferenciais -PNA Preferenciais - PNB Total 
4.576.432 1.313.002 3.294.024 9.183.458 

 
Objetivos Empresariais 

Os objetivos empresariais promovem ações e direcionam as atividades da Empresa, definindo 
os rumos da organização e canalizam esforços que expressam os principais resultados globais que a 
Empresa deve alcançar em relação às perspectivas ou aos segmentos que se inter-relacionam com sua 
atuação: sociedade, meio ambiente, mercado, clientes e acionistas.  

Os principais objetivos são: 

– Assegurar o atendimento eficiente e eficaz de suas controladas e coligadas; 

– Assumir responsabilidade sócio - ambiental; 
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– Garantir competitividade e eficácia econômico-financeira; 

– Modernizar a empresa de forma sistêmica; e  

– Atuar de forma pró-ativa para manutenção e expansão de seus mercados.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Quadro da CEB – Diretores 02 - 02 - 04 
Requisitados Da CEB Distribuição 15 03 06 10 34 

Comissionados, sem vínculo efetivo 06 - 04 - 10 
Total Geral  23 03 12 10 48 

Obs.: Posição em 31/12/2013. 

 

1. Realizações 

PROGRAMA:  

0001 – OPERAÇÃO ESPECIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  
9090 - Participação Acionária  12.775.000 12.775.000 11.049.634 
0002 – Participação Acionária – Plano Piloto 12.775.000 12.775.000 11.049.634 
9054 – Encargos Extra Operacionais  7.214.800 4.014.800 3.279.705 
0002 – Encargos Extra Operacionais – Plano Piloto 7.214.800 4.014.800 3.279.705 
9055 – Tarifas e Encargos Financeiros  619.343 619.343 474.569 
0002 – Tarifas e Encargos Financeiros – Plano Piloto 619.343 619.343 474.569 
9030 – Amortização e Encargos da Dívida Contratada  29.367.590 29.367.590 886.031 
0011 – Amortização e Encargos da Dívida Contratada – Interna – Plano Piloto 29.367.590 29.367.590 886.031 
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  3.534.500 34.500 0 

Total do Programa  53.511.233 46.811.233 15.689.939 

 
PROGRAMA:  

6209 – ENERGIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Em R$ 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  
8507- Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Públ ica 64.945.810 64.945.810 34.371.290 
6452 - Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública – Distrito Federal 64.945.810 64.945.810 34.371.290 
3094 – Ampliação na Participação em Empresas de Energia  5.000.000 3.700.000 80.635 
0001 – Ampliação na Participação em Empresas de Energia – Distrito Federal 5.000.000 3.700.000 80.635 

Total do Programa  69.945.810 68.645.810 34.451.925 

Dados Estatísticos (2011 a 2013) 

Investimento 2011 2012 2013 

Geração  35.734,41 1.156,69 80.635,14 
Total  35.734,41 1.156,69 80.635,14 

 

Dados Estatísticos (2010 a 2013) 
Número de pontos de iluminação 
pública 

2010 2011 2012 2013 
263.242 271.051 277.794 279.692 

 
Destacaram-se em 2013 os projetos de expansão de iluminação pública do Distrito Federal em 

Brazlândia com a instalação de 217 pontos na DF – 451 – INCRA 7; no Paranoá com instalação de 104 
pontos na Av. Contorno – Setor Lamarão; em Ceilândia com instalação de 257 pontos na QNN 18/26; em 
Samambaia – com instalação de 400 pontos em diversas quadras residenciais e comerciais, sendo uma 
iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB). 

Em 2014, dentre as diversas importantes obras de expansão e melhoria do parque de 
iluminação pública do Distrito Federal, destacando-se as obras seguintes: 
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• Brasília:  Iluminação pública das vias S1 e N1 do Eixo Monumental, utilizando-se de 
tecnologia “LED”, com instalação de 1178 luminárias, W3 Norte e Sul com a instalação de 407 pontos, Eixo 
Rodoviário Sul, melhoria de iluminação de 680 pontos, Vias e estacionamentos dos Anexos aos Ministérios, 
com instalação de 512 pontos; 

• Sobradinho:  Instalação de 125 pontos na Avenida Contorno; 
• Ceilândia:  Instalação de 220 pontos em 10 entrequadras comerciais; 
• Samambaia:  Melhoria de Iluminação das quadras residenciais e comerciais, com 

substituição de cerca de 13.000 pontos; 
• Recanto das Emas:  Iluminação da ciclovia com instalação de 328 pontos; 
• Setor Noroeste:  Iluminação (1ª etapa) com instalação de 342 pontos. 

Dados Estatísticos (2012 a 2013) 
 Usinas de geração de energia  2012 2013 

3 3 
 
Obras realizadas em parceria com a Iniciativa Priva da 

Cabe destacar que a participação nas empresas de Corumbá III e IV com potência instalada de 
96,4 MW e 127,0 MW respectivamente, é realizada através de uma estratégia de investidor nestes 
empreendimentos, com o benefício de aquisição da energia produzida e interligação direta no sistema 
elétrico da CEB Distribuição S/A. Destaca-se também, que a Companhia participou da construção de PCHs 
nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, por meio da BSB Energética S/A, 
onde possui participação na sociedade correspondente a 9% do capital social. 

 
2.  Outras Realizações 

PROGRAMA:  

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – IN FRAESTRUTURA, 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 
 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  
8502 - Administração de Pessoal  2.062.540 7.062.540 6.076.084 
7002 - Administração de Pessoal  - Plano Piloto 2.062.540 7.062.540 6.076.084 
1471 – Modernização de Sistema de Informação  110.000 110.000 0 
2557 – Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Infor mação  125.000 125.000 0 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  3.197.361 4.897.361 3.045.760 
7002 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Plano Piloto  3.197.361 4.897.361 3.045.760 
3467 - Aquisição de Equipamentos  590.000 590.000 29.800 
9561 - Aquisição de Equipamentos CEB – Plano Piloto 590.000 590.000 29.800 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  1.200.000 2.500.000 797.932 
7901 - Construção de Prédios e Próprios – CEB – Plano Piloto 1.200.000 2.500.000 797.932 
8505 – Publicidade e Propaganda  285.000 285.000 0 

Total do Programa  7.569.901 15.569.901 9.949.576 
 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
Os objetivos empresariais que deram o sentido básico de direção para as diversas atividades 

da Companhia foram e são os determinados pela Organização, pautados na política governamental local e 
devem ser alcançados em relação às perspectivas ou aos segmentos que inter-relacionam com sua firme 
atuação: sociedade, meio ambiente, mercado, clientes, acionistas e empregados. 

Dentre as principais atividades previstas para o exercício 2014, destacam-se ainda, a 
continuidade e disseminação de práticas de gestão relacionadas à manutenção e caracterização da 
sustentabilidade dos negócios e a composição da matriz energética do Distrito Federal, por intermédio da 
principal subsidiária a CEB Distribuição S.A., de modo a assegurar a consecução dos empreendimentos e 
garantir o suprimento de energia elétrica para o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, em 
conjunto com as demais empresas e órgãos do Governo do Distrito Federal. 

Neste contexto, a CEB e suas subsidiárias vêm adotando medidas que visam ampliar o 
comprometimento da empresa não somente com suas atividades de produção e distribuição de energia na 
área de concessão, mas também com a comunidade e sociedade em geral, no sentido de promover e 
atender às expectativas do mercado voltadas à sustentabilidade do negócio.  
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16.4. CEB LAJEADO S.A – UO: 22.209 

A CEB LAJEADO S.A. - CEBLajeado é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado de Direito 
Privado, controlada pela Holding Companhia Energética de Brasília - CEB e coligada da Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRAS. A empresa desenvolve a atividade de geração de energia elétrica, na 
condição de Produtor Independente e foi constituída em 22 de fevereiro de 2000. Sua criação foi autorizada 
pela Lei Distrital nº 2.515, de 31 de dezembro de 1999, alterada pela Lei nº 3.737, de 13 de janeiro de 2006, 
que autorizou sua reestruturação societária. Sua sede social está localizada na cidade de Brasília – DF. 

A CEBLajeado, em conjunto com a Lajeado Energia S.A. e a Paulista Lajeado Energia S.A., 
são titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital votante e 85,31% (oitenta e cinco 
virgula trinta e um por cento) do Capital Social da INVESTCO S.A., sociedade por ações constituída para 
administrar a UHE Luís Eduardo Magalhães,  com sede no município de Miracema, Estado do Tocantins, na 
Rodovia TO-Miracema, Km 23, s/nº, inscrita no CNPJ sob nº 00.644.907/0001-93 (“Investco”). 

As referidas sociedades, juntamente com a Investco, são parte do consórcio denominado 
“Consórcio Lajeado”, cujo objeto é a exploração compartilhada da Concessão de Uso de Bem Público para 
a exploração do Aproveitamento Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão 
Associado, nos termos do Contrato de Concessão n.º 05/97 e respectivos Aditivos da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL. O prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35 (trinta e cinco) anos 
contados a partir de 16 de dezembro de 1997. 

A Concessão da UHE Lajeado é compartilhada entre a CEB Lajeado S.A., titular de 19,8%; 
Lajeado Energia S.A., titular de 72,27%; Paulista Lajeado Energia S.A., titular de 6,93%; e a Investco titular 
de 1%, o que dá direito a cada uma das Concessionárias de comercializar um bloco de energia equivalente 
à sua participação na Concessão.  

O empreendimento Usina Hidroelétrica Luis Eduardo Magalhães tem contribuído 
significativamente para o suprimento de energia à população do Distrito Federal, uma vez que 
aproximadamente 90% de toda a energia da CEBLajeado é vendida à CEB Distribuição S/A.  

Através do esforço concentrado na atividade de geração de energia, a CEBLajeado tem 
cumprido seu papel na visão estratégica da CEB, de ampliar a capacidade de geração e disponibilização de 
energia elétrica, de forma a minimizar exposições às oscilações dos preços do mercado, e agregar valor ao 
processo de desenvolvimento regional do Distrito Federal. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 08 - - - 08 

Requisitados Órgãos do GDF - 02 - - 02 
Total Geral 08 02 - - 10 

No exercício de 2013 a empresa teve seu quadro funcional, distribuídos como segue: a) 8 (oito) 
empregados comissionados diretos; b) 2 (dois) requisitados da CEB Distribuidora S.A., com ônus para a 
CEBLAJEADO; c) está prevista ainda a contratação de um Administrador, um Advogado e um Contador 
para compor quadro próprio.  

Além desses, a empresa conta ainda com cinco empregados terceirizados para realização de 
atividades-meio, através de contrato de prestação de serviços com empresa fornecedora de mão de obra 
terceirizada. 

1. Realizações 

PROGRAMA:  

0001 – OPERAÇÃO ESPECIAL 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Executado 

9055 – Tarifas e Encargos Financeiros  10.560.000 10.370.000 2.652.500 
0001 – Tarifas e Encargos Financeiros da CEBLajeado 10.560.000 10.370.000 2.652.500 
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições 1.586.892 14.586.892 10.660.015 
0080 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CEBLajeado – Plano 
Piloto 1.586.892 14.586.892 10.660.015 
9054 – Encargos Extra Operacionais  49.251.745 49.251.745 42.952.530 
0001 – Encargos Extra Operacionais da CEBLajeado – Plano Piloto 49.251.745 49.251.745 42.952.530 

Total do Programa 61.398.637 74.208.637 56.265.045 
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A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, calcula anualmente a contribuição 

associativa a ser recolhida mensalmente pelos agentes da Câmara, que corresponde ao custeio dos custos 
totais, incluindo custos operacionais, de investimento e aqueles decorrentes de atividades realizadas para o 
funcionamento da CCEE.  

 

PROGRAMA:  

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – IN FRAESTRUTURA, 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Executado 

8502 – Administração de Pessoal 2.979.026 2.979.026 1.910.813 
7018 – Administração de Pessoal da CEB Lajeado 2.979.026 2.979.026 1.910.813 
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos 1.791.216 1.791.216 884.976 
7251 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CEB Lajeado 1.791.216 1.791.216 884.976 
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores 124.884 124.884 85.087 
6996 – Concessão de Benefícios a Servidores da CEB Lajeado 124.884 124.884 85.087 
8505 – Publicidade e Propaganda 90.000 90.000 76.795 
8716 – Publicidade e Propaganda da CEB Lajeado 90.000 90.000 76.795 
1471 – Modernização de Sistema de Informação da CEB  Lajeado  30.000 30.000 0 
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação da CEB Lajeado  30.000 30.000 9.760 
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação da CEB Lajeado 30.000 30.000 9.760 

Total do Programa 5.045.126 5.045.126 2.967.431 

 
A CEBLajeado opera com uma estrutura mínima necessária, sendo sua força de trabalho 

composta atualmente de oito empregados comissionados, dois requisitados  e contratados através de 
empresa especializada para prestação de serviços administrativo, financeiro e contábil, de modo a atender 
suas atribuições legais e atividades-meio. 

Objetivando valorizar sua equipe de trabalho e buscar isonomia na concessão de benefícios 
entre os empregados do Grupo CEB, estão sendo concedidos benefícios aos empregados e 
Administradores da CEBLajeado. Embora esta rubrica conste das planilhas do orçamento, este custo não é 
da CEBLajeado, uma vez que é deduzido mensalmente do IRPJ a pagar. 

A Diretoria da CEBLajeado busca constantemente aprimorar seus processos e atingir  os 
melhores resultados. Para isso, a empresa mantém informações e dados atualizados, programas 
adequados de Tecnologia da Informação. 

Com a visão voltada para a transparência, para a legalidade e economicidade, a Sociedade 
cumpre seu papel de dar publicidade aos seus atos, com a veiculação de suas matérias legais no Diário 
Oficial do Distrito Federal e em jornal diário de grande circulação.  

 
PROGRAMA: 

 6209 – ENERGIA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Liquidado 

6063 – Encargos de Arrendamento da Usina  52.390.782 39.390.782 38.386.124 
0001 – Encargos de Arrendamento da Usina da CEBLajeado 52.390.782 39.390.782 38.386.124 
6064 – Encargos de Uso de Linha de Transmissão  15.600.000 15.600.000 11.741.804 
0001 – Encargos de Uso de Linha de Transmissão 15.600.000 15.600.000 11.741.804 

Total do Programa  67.990.782 54.990.782 50.127.928 

A CEBLajeado, bem como os demais Sócios Ordinários, mantêm Contrato de Arrendamento 
com a INVESTCO S.A., de acordo com a participação acionária. Essa obrigação está contratada até o ano 
de 2032. O valor do arrendamento é variável, uma vez que tem como objetivo, além de remunerar os ativos 
da Usina, a cobertura das despesas operacionais, inclusa a depreciação, as amortizações e os encargos 
financeiros dos empréstimos obtidos pela Investco.  

No Orçamento da Empresa são consideradas as despesas com o arrendamento das 
instalações da UHE Luís Eduardo Magalhães, conforme o contrato assinado com a Investco. O instrumento 
contratual prevê o valor mensal dessa despesa com base nos diversos itens de custeio da Usina, entre os 
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quais se destacam: pessoal, material, serviços de terceiros, serviço da dívida, depreciação e encargos 
setoriais. 

Os custos dos serviços prestados de transmissão de energia elétrica, representados pelos 
Custo do Uso do Sistema de Transmissão - CUST, são de responsabilidade do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – ONS. 
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16.5. COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS – UO: 2 2.210 

A Companhia Brasiliense de Gás - CEBGAS, constituída em 20 de março de 2001, com sede 
na Cidade de Brasília/DF, é uma sociedade por ações de Economia Mista, autorizada pela Lei Distrital no 
2.518, de 10 de janeiro de 2000, com a finalidade de distribuir gás combustível canalizado, com 
exclusividade, a todo o Distrito Federal. 

A constituição da Companhia se deu por intermédio das ações do Governo do Distrito Federal 
que, entendendo a importância que o gás natural vinha demonstrando em todo o mundo como variável-
chave na busca do desenvolvimento sustentado, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a 
indústria desse energético na região. Esse modelo, cristalizado na CEBGAS, buscou conciliar o preceito 
Constitucional – que delega aos Estados a competência pela distribuição de gás combustível canalizado - 
com uma gestão empresarial, para a oferta desse serviço, e, ao mesmo tempo, com uma solução que 
contemplasse as limitações dos recursos públicos para investimento. 

Associando-se à iniciativa privada através da BRASILIAGÁS S.A., e contando também com a 
participação da PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO, o governo distrital, através da Companhia 
Energética de Brasília – CEB, deu o passo definitivo para a viabilização do suprimento desse energético 
diferenciado para o Distrito Federal. 

Participação Acionária 
 Ações Ordinárias  Ações Preferenciais  Capital Total  

Cia Energética de Brasília 51% 0 17% 
Brasília Gás S/A 28% 62,50% 51% 
Petrobrás Gás – Gaspetro 21% 37,50% 32% 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 02 - - - 02 

Outros 
Estagiários - 02 - - 02 
Terceirizados  - 01 - - 01 

Total Geral  02 03 - - 05 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  
 

1. Realizações  
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 – ENERGIA 
 

OBJETIVO GERAL:  
Atender integralmente às necessidades de energia, e m níveis de qualidade, quantidade e custos 
compatíveis com as exigências de desenvolvimento ec onômico e social do Distrito Federal. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

7046 – Implantação de Sistema de Armazenagem e Distribuiçã o de Gás  1.000.000 1.000.000 0 
0001 – Implantação de Sistema de Armazenagem e Distribuição de Gás - ODM 1.000.000 1.000.000 0 
1768 - Implantação de Infraestrutura para Distribuição de Gás da CEBGAS  900.000 900.000 0 
0001 – Implantação de Infraestrutura para Distribuição de Gás da CEBGAS 900.000 900.000 0 
2397 – Aquisição de Gás Natural  12.500.985 12.500.985 4.024.754 
0001 – Aquisição de Gás Natural – Distrito Federal 12.500.985 12.500.985 4.024.754 

Total do Programa  14.400.985 14.400.985 4.024.754 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0001 – Expandir a distribuição do gás natural canal izado no Distrito Federal  
 

Indicadores:  
 

Denominação do 
indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Aumento do volume de 
gás comercializado m³ / DIA 10.618 31/12/2013 Diário 14.000/ 

8.900 
25.000/ 
7.574 

35.000 50.000 CEBGAS 
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Ações empresariais e pincipais desafios 
As questões afeitas à logística de transporte do gás natural para o Distrito Federal vêm sendo 

avaliadas e discutidas em profundidade com os agentes do setor no país, através da  mobilização de 
esforços de todos os sócios da CEBGAS, inclusive o Governo do Distrito Federal – GDF, os quais têm feito 
gestões junto ao Ministério de Minas e Energia – MME no sentido de buscar apoio para a construção de um 
gasoduto de transporte a partir do Gasoduto Bolívia Brasil – GASBOL e chegando até Brasília. 

Gás Natural Liquefeito – GNL 
Por intermédio da GNL GEMINI Logística e Comercialização de Gás Ltda , uma sociedade 

formada entre a WHITE MARTINS, PETROBRAS e GASPETRO, de iniciativa pioneira no país, foi 
construída uma planta de liquefação de gás natural em Paulínia – SP, a qual iniciou suas operações em 
2006,  com capacidade de produção de 380.000 m3/dia de Gás Natural Liquefeito – GNL, em condição de 
suprimento competitivo com outros energéticos a serem deslocados, como a Gasolina C e o Álcool, além do 
Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (Gás de Cozinha), de forma econômica para a  população do DF e para a 
CEBGAS. 

Gasoduto de Transporte 
Essa é ainda a principal alternativa para promover a operação com crescimento sustentável 

definitivo da CEBGAS, ou seja possibilitará a construção de toda a rede de distribuição de gás no DF. A 
CEBGAS está acompanhando o desenvolvimento do projeto de um gasoduto a ser operado pela 
Transportadora de Gás do Brasil Central -  TGBC.  

Importante frisar que o projeto do Gasoduto do Brasil Central,  prevê o suprimento de gás 
natural aos estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, a partir do GASBOL (Gasoduto Brasil-Bolívia) 
e está em avançado processo de licenciamento. 

 

2. Outras Realizações  
 

PROGRAMA:  

6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – IN FRAESTRUTURA, 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

2557- Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a Informação  100.000 100.000 10.140 
2633 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação – Plano 
Piloto 100.000 100.000 10.140 
1471 – Modernização de Sistema de Informação  100.000 100.000 1.403 
2546 - Modernização de Sistema de Informação – CEBGAS – Plano Piloto 100.000 100.000 1.403 
8502 – Administração de Pessoal  500.000 500.000 296.044 
8771– Administração de Pessoal da CEBGAS 500.000 500.000 296.044 
8517 – Manutenção de Serv. Administrativos Gerais  600.000 600.000 358.462 
9695 – Manutenção de Serv. Administrativos Gerais da CEBGAS 600.000 600.000 358.462 
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores  60.000 60.000 0 
9588 – Concessão de Benefícios a Servidores da CEBGAS 60.000 60.000 0 
8505 – Publicidade e Propaganda Institucional  120.000 120.000 0 
8714 – Publicidade e Propaganda Institucional da CEBGAS 120.000 120.000 0 

Total do Programa  1.480.000 1.480.000 666.049 
 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

A CEBGAS é a concessionária de gás canalizado do Distrito Federal, cuja composição 
acionária inclui a CEB – Companhia energética de Brasília, como representante do GDF e controladora da 
Companhia, a GASPETRO, subsidiária da PETROBRAS e a Brasíliagas, do Grupo CS Participações. 

No ano de 2012, foram aprovados os objetivos do Plano de Negócios 2013-2015, onde destaca 
o mercado de atuação da companhia. 

Em 2013, a CEBGAS e a CEB DISTRIBUIÇÃO aprovaram um acordo para uma analise do 
desempenho de veículos utilizando gás natural veicular – GNV. Será feito um termo de cooperação entre as 
empresas, para que os testes  sejam realizados em 2014. Atualmente, a CEBGAS entende que a realização 
dos testes têm a importância de promover o uso do gás natural veicular, já que a circulação de viaturas com 
adesivos de divulgação do experimento aumentará a visão do combustível no mercado local, além de trazer 
informações importantes que poderão ser utilizadas para a abordagem de empresas proprietárias de frotas 
de veículos.  
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Em fase de estudo para a elaboração da modelagem econômica do projeto, viabilidade do uso 
do biogás gerado nas estações de tratamento de esgoto. 

A Companhia está elaborando um termo de cooperação, para um estudo da viabilidade de 
utilização biogás gerado através do aterro sanitário que será construído no Distrito Federal. 

A empresa está vendo a possibilidade da expansão de novos postos para fornecimento de gás 
natural veicular.  

A meta da gestão da Companhia para 2014, é ampliar o consumo do gás natural , e executar 
os  objetivos aprovados no Plano de Negócio 2013-2015. 
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16.6. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A – UO: 22.211 

A CEB Distribuição S/A(CEB D) é subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília -
CEB e tem por objeto a distribuição e comercialização de energia elétrica no Distrito Federal, nos termos do 
Contrato de Concessão nº 66/1999 – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ou em outras áreas do 
País, cuja concessão para exploração seja-lhe outorgada. 

Criada pela Lei Distrital nº 2.710, de 24/05/2001, e constituída por intermédio de escritura 
pública de 20/06/2005, A CEB D é uma sociedade de economia mista, regida pela Lei das Sociedades 
Anônimas, e segue as orientações do Ministério das Minas e Energia (MME) e da ANEEL, órgão fiscalizador 
da sua concessão. Seus ativos são resultantes da versão de parte do patrimônio da CEB, em função da 
reestruturação societária realizada em 12/01/2006, nos termos das Resoluções nº 167/2001, nº 593/2002, 
nº 22/2003 e da Resolução Autorizativa nº 318/2005, da ANEEL.  A área de concessão da CEB D abrange 
todo o Distrito Federal, dividido em 32 regiões administrativas, com uma extensão de 5.822,1 km², e atende 
945.148 clientes. 

A CEB D é concessionária de serviços de distribuição e comercialização de energia elétrica na 
área do Distrito Federal e tem o seguinte objeto estabelecido em seu Estatuto: 

I. Distribuir e comercializar energia elétrica no Distrito Federal nos termos do Contrato de 
Concessão de Distribuição nº 66/1999, celebrado com a União Federal, por intermédio da ANEEL, ou em 
outras áreas do País, cuja concessão para exploração seja-lhe outorgada; 

II. Desenvolver atividades nos diferentes campos da energia elétrica, para exploração 
econômica, construindo e operando sistemas de distribuição, em todo o Distrito Federal ou em outras áreas 
que lhe sejam concedidas; 

III. Garantir o suprimento de energia ao mercado cliente, contribuindo para a promoção e o 
incentivo do desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal ou de outras áreas, com qualidade e 
continuidade dos serviços de distribuição; 

IV. Apoiar e incentivar estudos e pesquisas de desenvolvimento de energia elétrica e promover 
o fomento e a implantação de programas de eficiência de energia elétrica; 

V. Promover a absorção de novas tecnologias disponíveis, visando à redução dos custos 
operacionais, à melhoria da eficiência do abastecimento de energia e da qualidade de vida, prevalecendo 
aquelas compatíveis com a política ambiental e seu objeto social. 

Em dezembro de 2013, a CEB Distribuição apresentou a seguinte composição da sua força de 
trabalho: 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Quadro da CEB - 272 - 708 980 

Requisitados 
Órgãos do GDF 05 - - - 05 
Fora do GDF 02 - - - 02 

Comissionados, sem vínculo efetivo 19 - - - 19 
Conveniados (Jovem Aprendiz) - 35 - - 35 
Subtotal (Força de Trabalho)  26 307 - 708 1.041 
(-) Cedidos para outros órgãos - 67 - - 67 

Total Geral  26 240 - 708 974 
 

Planejamento Estratégico 2012-2015 
Centrada na melhoria da qualidade do serviço prestado aos seus clientes e no saneamento 

econômico e financeiro da Companhia, a CEB Distribuição foca seus esforços para melhor atender à 
sociedade do Distrito Federal e revisa, periodicamente, o seu planejamento estratégico, que apresenta a 
seguinte Missão: 

“Distribuir energia elétrica com qualidade, continuidade e rentabilidade, visando à satisfação 
dos clientes e ao desenvolvimento sustentável do Distrito Federal”. 

Com um horizonte de 4 anos, a CEB Distribuição tem como princípio organizacional a melhoria 
da qualidade de sua gestão operacional, objetivando posicionar-se entre as melhores empresas 
distribuidoras de energia elétrica brasileiras. Com base nisso, a Visão escolhida foi a seguinte: 

“Ser uma das dez melhores empresas distribuidoras de energia elétrica do Brasil até 2015”. 
Para alcançar a sua Visão de Futuro, a CEB Distribuição se estrutura nos seguintes valores 

organizacionais: 
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� Qualidade:  Excelência na prestação de serviços; 
� Ética:  Profissionalismo, competência, honestidade e solidariedade como bases do trabalho; 
� Comprometimento:  Engajamento com a empresa e seus resultados; 
� Transparência:  Disponibilizar informações e dados da empresa para toda a sociedade. 
Como desdobramento de suas diretrizes estratégicas, a CEB Distribuição definiu onze 

prioridades, representadas pelos seguintes programas estratégicos: 
� Melhorar a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico;  
� Melhorar o Atendimento;  
� Melhorar a Imagem Institucional;  
� Reduzir os níveis de Perdas ; 
� Acompanhar processos relevantes no Âmbito da Regulação;  
� Implementar a Gestão de Ativos;  
� Aumentar a Receita;  
� Reduzir a Despesa;  
� Desenvolver compromisso com as Pessoas; 
� Melhorar a Gestão da Informação e do Conhecimento; 
� Desenvolver Responsabilidade Social e Ambiental. 
Com base nos programas estratégicos foi possível definir projetos e ações que visem à 

correção de rumos e a busca permanente do equilíbrio operacional e econômico-financeiro da empresa. 
Tais ações manifestam de forma clara e objetiva as transformações necessárias na Companhia para 
garantir a sua sustentabilidade e perpetuidade, sempre com o foco na prestação de um serviço de 
excelência à sociedade do Distrito Federal. 

1. Realizações 

PROGRAMA:  

6209 – ENERGIA  
 

OBJETIVO GERAL:  

Atender integralmente às necessidades de energia, e m níveis de qualidade, quantidade e custos 
compatíveis com as exigências de desenvolvimento ec onômico e social do Distrito Federal. 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

1133 – Implantação de Infraestrutura de Distribuição de En ergia 
Elétrica  273.310.000 209.151.217 208.598.411 

0315 – Implantação e Melhorias das Estruturas de Distribuição de 
Energia Elétrica 273.310.000 209.151.217 208.598.411 

6065 – Aquisição de Energia Elétrica para o DF   1.708.602.110 1.641.347.180 1.603.671.873 

0003 – Aquisição de Energia Elétrica para o DF 1.708.602.110 1.641.347.180 1.603.671.873 

Total Geral  1.981.912.110 1.850.498.397 1.812.270.284 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0002 - Atender integralmente às necessidades dos se gmentos de mercado mediante fornecimento de 
energia elétrica, em níveis de qualidade, quantidad e e custos compatíveis com as exigências de 
desenvolvimento econômico e social do Distrito Fede ral.  
 
Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Ampliação de Subestações 
de Transmissão – PINST 

MVA 2.170 12/2010 Anual    2.612/ 
2.336  

   2.868/ 
2.486  

                  
3.028  

                       
3.188  

CEB D 

Extensão de Linha de 
Transmissão – LTINST 

KM 998 12/2010 Anual     1.115/ 
1.071  

   1.139/ 
1.122  

                        
1.146  

                        
1.149  

CEB D 
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Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice mais 

Recente  
Apurado em 

 MM/A.A. 
Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Extensão de Rede de 
Distribuição Subterrânea – 
RDSINST 

KM 2.041 12/2010 Anual    2.121/ 
2.193  

   2.163/ 
2.255 

  

                        
2.205  

                        
2.248  

CEB D 

Extensão de Rede de 
Distribui 
ção Aérea – RDAINST 

KM 14.315 12/2010 Anual  14.611/ 
14.600  

 14.762/ 
14.772  

  14.914    15.068  CEB D 

Duração Equivalente de 
Interrupção – DEC 

Horas 14,80 12/2010 Anual 12,11/ 
18,00 

12,05/ 
17,88 

12,00 11,95 CEB D 

Freqüência Equivalente de 
Interrupção – FEC 

Nº 
Interrupções 

14,79 12/2010 Anual 12,05 
20,23 

12,00 
15,94 

11,95 11,90 CEB D 

Ligação de Unidades 
Consumidoras – UCLIG 

Unidade 851.787 12/2010 Anual 913.682/ 
910.911 

944.747/ 
945.148  

978.758  
 

1.013.015  
 

CEB D 

 
Se o ano de 2012 foi marcado pelo maior volume de investimentos realizados na história da 

CEB Distribuição, a Companhia conseguiu ampliar o total investido, em 2013, para R$ 225.480.375,00. 
Além de novo recorde de investimento, os R$ 72.769.726,00 representam um aumento de 47,6% em 
relação ao ano anterior. Em relação à ação 1133 - Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia 
Elétrica, que representa investimentos diretos no sistema elétrico, o montante investido foi R$ 
67.468.351,00 superior ao ano anterior, 47,8% a mais. Esses valores mostram a prioridade dada pela 
Companhia na recuperação do sistema elétrico.  

Apesar dos altos investimentos, o retorno é no médio e longo prazos, portanto, o reflexo no 
indicador de qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica (DEC e FEC) ainda é pouco 
perceptível. É possível, no entanto, verificar uma pequena melhora no DEC, que passou de 18,0 em 2012 
para 17,8 em 2013 (melhora de 1%). O FEC, por sua vez, melhorou consideravelmente, passando de 20,2 
em 2012 para 15,9 em 2013 (melhora de 21%). Os baixos investimentos no sistema elétrico na primeira 
década do século XXI ainda comprometem o sistema e por isso o indicador ainda está abaixo da meta 
estabelecida pela ANEEL e almejada pela CEB Distribuição.  

Análises no sistema elétrico da CEB Distribuição mostraram que há necessidade, ainda, de 
consideráveis investimentos na baixa tensão e que, portanto, impactarão os indicadores PINST e LTINST 
que estão abaixo da meta regulatória e desejada. 

Resultado dos pesados investimentos realizados pela empresa na baixa e média tensão, o 
RDSINST e RDAINST cresceram acima dos valores desejados para o ano de 2013. 

Resultado de uma ação conjunta entre as diversas instituições do Governo do Distrito Federal, 
como Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), Companhia Imobiliaria de Brasília 
(Terracap) e Secretaria de Estado de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano (SEDHAB), a 
CEB Distribuição pôde ampliar o número de clientes, atingindo a meta estabelecida em seu planejamento 
estratégico. 

O planejamento das obras realizadas pela CEB Distribuição no sistema elétrico para o ano de 
2013 teve suas demandas compiladas do Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD), apresentado 
anualmente à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com um horizonte de 5 e 10 anos, esse plano 
é composto por projetos de média e baixa tensão, além de ações de subtransmissão. Os estudos que 
basearam esse planejamento fizeram uso de análises mercadológicas acerca do aumento do consumo e, 
consequentemente, da carga a ser disponibilizada, bem como da condição dos sistemas elétricos que 
abastecem os clientes da CEB Distribuição. As análises tiveram como premissas básicas a garantia do 
fornecimento de energia elétrica à população do Distrito Federal e a qualidade do serviço de distribuição 
aos seus clientes. 

 

Ação 1133 - Implantação de Infraestrutura de Distri buição de Energia Elétrica 
Sobre os projetos referentes às melhorias da rede de distribuição aérea, as principais 

realizações foram: 
 
� Instalados 58.464 metros de rede monofásica e 113.524 metros de rede trifásica, 

totalizando 171.988 metros de rede aérea implantada em 2013; 
� Instalados 48 trafos monofásicos e 255 trafos trifásicos, totalizando 303 trafos instalados no 

ano de 2013; 
� A potência trifásica disponível foi acrescida em 32.619 kVA; 
� A potência monofásica disponível foi acrescida em 578 kVA; 
� Foram instalados 1.501 postes. 
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Quanto aos projetos referentes às melhorias da rede de distribuição subterrânea, as principais 
realizações foram: 

 
� Instalados 61.551 metros de circuitos subterrâneos; 
� Instalados 23.849 metros de dutos subterrâneos; 
� 305 caixas subterrâneas. 
 
Sobre os projetos de subtransmissão, as principais realizações foram: 
 
� Ampliação da subestação de Águas Claras. 

o Obra iniciada em 2011 e finalizada em 2013. 
o Objetivo:  Ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Águas Claras e Taguatinga. 
o Valor Total: R$ 4.994.474 

� Implantação da Subestação Cidade Digital. 
o Obra iniciada em 2012 e finalizada em 2013. 
o Objetivo:  Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Torto, Lago Oeste, Taquari,Colorado e Sobradinho. 
o Valor Total:  R$ 12.323.367 

� Implantação da SE Estádio Nacional. 
o Obra iniciada em 2012 e finalizada em 2013. 
o Objetivo:  Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Plano Piloto e Sudoeste. 
o Valor Total:  R$ 19.387.130 

� Adequação de Bay de Linha de 34,5 kV na SE 10 (Lago Sul). 
o Obra iniciada em 2012 e finalizada em 2013. 
o Objetivo:  Ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Lago Sul e Jardim Botânico. 
o Valor Total:  R$ 531.411 

� Implantação da Subestação Setor Hípico. 
o Obra iniciada em 2011 e finalizada em 2013. 
o Objetivo: Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: SIA, SMAS, SPS, SHS e Lago Sul. 
o Valor Total:  R$ 12.170.172 

� Implantação da Subestação Samambaia Oeste. 
o Obra iniciada em 2011 e finalizada em 2013. 
o Objetivo: Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Samambaia, Ceilândia e Recanto das Emas. 
o Valor Total:  R$ 11.628.663 

� Implantação da SE Noroeste 
o Obra iniciada em 2013 e com previsão de término em 2014. 
o Objetivo: Redução na frequência e duração de falta de energia e ampliação da carga 

disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Noroeste. 
o Valor Total:  R$ 14.115.847 

� Ampliação da SE 09 (Paranoá). 
o Obra iniciada em 2012 e com finalização prevista para 2014. 
o Objetivo:  Ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Paranoá, Itapoã e Lago Norte. 
o Valor Total:  R$ 1.883.230 
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� Implantação da SE Taguatinga Norte. 
o Obra iniciada em 2013 e com previsão de finalização em 2014. 
o Objetivo: Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Taguatinga, Ceilândia e Vicente Pires. 
o Valor Total:  R$ 9.829.114 

� Rede em 138 kV subterrânea - Interligação das SE's Brasília Centro / Autarquias Norte / 
Estádio Nacional / Sudoeste 
o Obra iniciada em 2012 e com término previsto para 2014. 
o Objetivo: Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Plano Piloto e Sudoeste. 
o Valor Total:  R$ 7.261.700 

� Rede em 138 kV subterrânea - "SE" Núcleo Bandeirante / "SE" Hípica / "SE" Embaixada Sul 
o Obra iniciada em 2011 e finalizada em 2013. 
o Objetivo: Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas:  Todo o Distrito Federal. 
o Valor Total:  R$ 20.516.055 

� Implantação LD 138 kV trecho aéreo Riacho Fundo / Sudoeste 
o Obra iniciada em 2010 e finalizada em 2013. 
o Objetivo: Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas:  Todo o Distrito Federal. 
o Valor Total:  R$ 11.196.808 

� Rede aérea em 138 kV de interligação entre as SE's Samambaia (Furnas) x Samambaia 
Oeste 
o Obra iniciada em 2012 e finalizada em 2013. 
o Objetivo: Redução na frequência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade 

da energia elétrica e ampliação da carga disponível para a região. 
o Regiões Beneficiadas: Samambaia, Ceilândia e Recanto das Emas. 
o Valor Total:  R$ 3.877.900 

 
Em relação às ações de manutenção, foi previsto a realização de restaurações em 34 

subestações e 50 estações transformadoras em todo o Distrito Federal. O planejamento contemplou, ainda, 
a substituição de transformadores em todo o Distrito Federal, em especial nas regiões leste e oeste, e a 
reforma de torres metálicas.  

Foi previsto, ainda, a ampliação de turmas para a realização de podas de árvores, 
especialmente em áreas muito arborizadas, como os Lagos Norte e Sul. O planejamento de manutenção 
prevê, ainda, a ampliação do número de turmas, especialmente nas áreas leste e oeste de Brasília, locais 
onde a falta de energia é maior. Previu-se, também, o aumento de turmas que trabalham na modalidade de 
atendimento em linha viva, quando não há desligamento no fornecimento de energia elétrica. Conforme o 
Plano Plurianual 2012-2015, é esperado que a Duração Equivalente de Interrupção de Energia Elétrica 
(DEC) caia para 12,05 horas/ano em 2014. Em relação à Frequência Equivalente de Interrupção de Energia 
Elétrica (FEC), espera-se que ela caia para patamares próximos de 12 interrupções/ano. 

Em relação às atividades de operação do sistema, a previsão foi de ampliação das turmas de 
plantão para um melhor atender a demanda dos clientes. Há previsão, ainda, de aumento das atividades 
comerciais, com objetivo de agilizar o atendimento às demandas dos clientes por serviços comerciais, como 
ligações novas ou religações.  

Sobre a ação de comercialização de energia elétrica, tem-se: 
 

Ação 6065 – Aquisição de Energia Elétrica para o DF  
Conforme Tabela 6, as classes de clientes que apresentam maior consumo de energia elétrica 

são a Residencial e a Comercial. Elas apresentaram um crescimento no consumo de 5,6% e 4,1%, 
respectivamente. O crescimento do consumo foi impulsionado pelo aumento na renda média da população 
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do Distrito Federal, que passou a utilizar de forma cada vez mais intensa produtos eletrônicos, como 
máquinas de lavar, condicionadores de ar, televisores e chuveiro elétrico (Fonte: IBGE). 

O aumento acima de 18% no número de clientes residenciais foi impulsionado por uma ação 
conjunta entre a CEB, CAESB, Terracap e SEDAHB (Tabela 7). Esse trabalho permitiu levar a infraestrutura 
mínima de saneamento básico e energia elétrica a comunidades em regiões irregulares. 

 

Tabela 1 - Consumo anual por Classe de Clientes 

Classes Consumo  
(MWh) 

Variação  
Anual (%) 

Participação  
(%) 

Residencial 2.183.309 5,60 36,89 

Industrial 245.777 2,7 4,15 

Comercial 1.975.872 4,1 33,39 

Rural 145.721 5,9 2,46 

Poder Público 633.422 6,8 10,70 

Iluminação Pública 401.254 4,60 6,78 

Serviço Público 330.983 -1,30 5,59 

Próprio 1.894 3,8 0,03 

Total  5.918.232 4,60 100,00 

 

Tabela 2 - Variação no número de clientes 

Cliente Número de Clientes Variação  
Anual (%) 

Nº de 
Ligações 

Variação  
Anual (%) 

Residencial 822.670 4,20 33.270 18,60 

Outros 122.478 2,39 3.087 10,11 

Total  945.148 4,00 36.357 17,85 

 
Programa de Desenvolvimento Energético 

Conforme estabelecido em seu contrato de concessão, a CEB Distribuição S/A especifica um 
percentual de sua receita operacional líquida a ser investido em projetos de Eficientização Energética e 
Pesquisa e Desenvolvimento. A seguir, uma análise acerca dos projetos desenvolvidos em cada programa. 

 
a) Programa de Eficiência Energética (PEE) 

Os contratos de concessão firmados pelas empresas concessionárias do serviço público de 
distribuição de energia elétrica com a ANEEL estabelecem obrigações e encargos perante o poder 
concedente. Uma dessas obrigações consiste em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 0,5% de 
sua receita operacional líquida em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia 
elétrica, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição - PEE. 

Para o cumprimento desta obrigação a CEB Distribuição apresenta à ANEEL, a qualquer 
tempo, por meio de arquivos eletrônicos, projetos de Eficiência Energética e Combate ao Desperdício de 
Energia Elétrica, observadas as diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, bem como 
aquelas contidas nas resoluções da ANEEL específicas para eficiência energética. 

Os  principais projetos de PEE desenvolvidos pela CEB Distribuição em 2013 foram: 
 

Agente CEB  
O Projeto objetiva a identificação e visita a 100.000 unidades consumidoras de baixa renda, 

procedidas pela troca de 150.000 lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas nas 
unidades consumidoras visitadas e substituição de 24.000 refrigeradores considerados ineficientes por 
refrigeradores novos de classificação “A” (ENCE/INMETRO) ou com Selo PROCEL. Estimou-se realizar 100 
palestras socioeducativas com ênfase na eficiência energética de acordo com a legislação ambiental 
vigente. Além disso, a ação ambiental terá continuidade com a reciclagem das lâmpadas incandescentes 
substituídas e campanhas de medição e verificação que deverão abranger, no mínimo, 125 unidades 
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consumidoras que tiveram seus refrigeradores substituídos e 200 unidades consumidoras que terão suas 
lâmpadas substituídas. 

Tabela 3 - Agente CEB: Resultados 2013 

Descrição  Realizado 2013  Previsão 2014  

Investimento R$ 10.180.257 R$ 24.595.740 

Visitas 46.360 100.000 

Palestras Educativas 68 100 

Substituição de Lâmpadas 60.294 150.000 

Substituição de Refrigeradores 9.389 24.000 

 

Substituição de semáforos  
O projeto tem como objetivo substituir 6.312 focos semafóricos incandescentes do 

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran- DF) e 730 do Departamento de Estradas e Rodagens 
do Distrito Federal (DER-DF).  Os trabalhos objetivam, ainda, instalar 60 equipamentos de nobreaks nos 
principais cruzamentos definidos pelo Detran e 10 a serem indicados pelo DER. Na falta de energia, os 
semáforos funcionarão normalmente por, no mínimo, 90 minutos, tempo necessário para solução do 
problema pelos eletricistas da CEB Distribuição ou pelos agentes de trânsito. 

O objetivo da instalação de equipamento nobreak nos cruzamentos semafóricos é, dentre 
outros, prover opção de fornecimento de energia para alimentação elétrica dos equipamentos sempre que 
houver falha no fornecimento de energia pela Concessionária, aumentando a segurança nos cruzamentos 
até a chegada dos agentes de trânsito ao local ou até o pleno restabelecimento do fornecimento de energia. 

Está previsto um investimento total de R$ 1.827.685,67 com este projeto. Os focos semafóricos 
foram adquiridos por meio de licitação e entregues em dezembro de 2013. O valor total gasto com estes 
materiais foi de R$ 789.685,67. 

 

Maquetes energizadas  
Em 2013 foram disponibilizadas 5 maquetes energizadas de simulação do consumo de energia 

elétrica, em residências típicas, para os centros de ensino e a comunidade em geral.  
. 

b) Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
Com vistas a incentivar a busca constante por inovações e fazer frente aos desafios 

tecnológicos do setor elétrico, a CEB Distribuição aplica, anualmente, um percentual mínimo de sua receita 
operacional líquida no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica. 

A obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista em Lei e nos contratos de 
concessão, cabendo à ANEEL regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execução dos 
projetos e avaliar seus resultados. O órgão regulador estabelece as diretrizes e orientações que 
regulamentam a elaboração de projetos de P&D por meio de manuais e normas. 

Diferentemente da pesquisa acadêmica pura, que se caracterizam pela liberdade de 
investigação, os programas de P&D no setor de energia elétrica deverão ter metas e resultados bem 
definidos. Assim, a CEB Distribuição acompanha os benefícios gerados por seus projetos periodicamente. A 
seguir, os principais projetos desenvolvidos pela Companhia. 

 

Estrutura Tarifária 4º Ciclo 
Objetiva a elaboração de novas metodologias regulatórias e adequações de metodologias 

existentes, concernentes ao processo de revisão tarifária periódica das empresas distribuidoras de energia 
elétrica. Como subprodutos, as metodologias oferecerão novos resultados, mais robustos e maduros, de 
interesse setorial. O projeto conta com a parceria do instituto ABRADEE de energia e de 20 concessionárias 
de distribuição de energia elétrica brasileiras, tendo como prazo final de execução abril de 2015. A 
participação total da CEB Distribuição S/A nos custos do projeto foi de R$ 150.311,31. 

 
Previsão de Demanda por Barramento 

Projeto que consiste na previsão de demanda por barramento utilizando redes de mapas 
acoplados: Com orçamento de R$ 915.193,00 e previsão de conclusão em abril de 2014, o projeto conta 
com a parceria com a empresa LACTEC para sua execução. 
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Método de dimensionamento de transformadores 
Projeto para desenvolvimento de metodologia de dimensionamento de transformadores que 

atendem a prédios residenciais multifamiliares em rede aéreas e subterrâneas. Com orçamento de R$ 
667.200,00 e previsão de conclusão em abril de 2014, o projeto conta com a parceria do Fundo Nacional 
para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) para sua execução. 

 
Sistema de diagnóstico de transformadores de potênc ia 

O objetivo do projeto é desenvolvimento de um sistema de diagnóstico com técnicas 
avançadas de avaliação quantitativa e qualitativa do estado de transformadores de potência. Com 
orçamento de R$ 2.309.820,00 e previsão de conclusão em junho de 2015, o projeto conta com a parceria 
do Fundação Universidade de São Paulo (FUSP) para sua execução. 

 
Com o objetivo de envolver a sociedade do Distrito Federal no planejamento e definição das 

áreas do conhecimento e regiões beneficiados com os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, a CEB 
Distribuição realizou inúmeras chamadas públicas. Como resultado desse processo, foram 53 propostas de 
projetos, dentre os quais, 15 foram eleitos como prioritários para a Companhia e a sociedade. Destes, 6 
(seis) projetos foram escolhidos e estão em processo de execução pela CEB Distribuição. 

 

2. Outras Realizações 
 

PROGRAMA:  

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO – INF RAESTRUTURA, ESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

8502 - Administração de Pessoal  243.965.123 246.935.643 231.625.867 

6994 - Administração de Pessoal da CEB Distribuição – Plano Piloto 243.965.123 246.935.643 231.625.867 

8517 – Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  105.305.755 118.063.054 113.353.297 

6987 – Manutenção de Serviços Administrativos  Gerais da CEB Distribuição 
– Plano Piloto 105.305.755 118.063.054 113.353.297 

8504-Concessão de Benefícios a Servidores  15.728.155 20.666.980 17.242.739 

6985-Concessão de Benefícios aos Servidores da CEB Distribuição – Plano 
Piloto 15.728.155 20.666.980 17.242.739 

8505-Publicidade e Propaganda  2.500.000 1.926.017 0 

6971-Publicidade e Propaganda da CEB Distribuição – Plano Piloto 2.500.000 1.926.017 0 

1984 – Construção de prédios e próprios  1.557.730 1.557.730 1.197.888 

9740 – Construção de prédios e próprios da CEB Distribuição – Distrito 
Federal 1.557.730 1.557.730 1.197.888 

3467 – Aquisição de equipamentos  3.012.270 12.643.286 9.952.806 

9548 – Aquisição de equipamentos para a CEB  Distribuição – Distrito 
Federal 3.012.270 12.643.286 9.952.806 

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de  Tecnologia da 
Informação 17.680.266 11.483.684 10.233.138 

2616 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação 
– CEB Distribuição – Plano Piloto 17.680.266 11.483.684 10.233.138 

1471 – Modernização de Sistema de Informação  1.120.000 5.731.270 5.731.270 

2530 – Modernização de Sistema de Informação – CEB Distribuição – Plano 
Piloto 1.120.000 5.731.270 5.731.270 

Total Geral  390.869.299 419.007.664 389.337.005 

 
A CEB Distribuição tem como objetivo promover meios de excelência do potencial humano, 

tendo como princípio a valorização, a integridade e o comprometimento pessoal e das equipes, estimulando 
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o ritmo e a natureza das mudanças organizacionais. Os principais projetos executados em 2013 foram 
voltados para capacitação, saúde e segurança no trabalho dos empregados e o fiel cumprimento dos 
dispositivos normativos. 

 
Sobre os projetos referentes à administração de pessoal, as principais realizações foram: 
 

Ação 8502 - Administração de Pessoal 
 

� Foram contratados 17 empregados das mais diversas áreas da empresa no ano de 2013;  
� Em agosto, foi homologado na Superintendência Regional do Trabalho – SRT o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da CEB Distribuição, sendo aplicada, ainda em 2013, a promoção por 
antiguidade; 

� Ampliação dos seus projetos sociais com a ampliação para 58 portadores de necessidades 
especiais, 96 estagiários e 35 jovens aprendizes. 

Apesar da redução no quadro de empregados da CEB Distribuição, em relação a 2012, a 
empresa apresentou um aumento na folha de pagamento no ano de 2013, decorrente dos seguintes fatores: 
pagamento da gratificação por antiguidade, contemplada no PCCS; reajustes referentes à celebração do 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2013/2015, nos quais foram contemplados o INPC (5,58%) e 1,25% de 
ganho real; aumento de 4 referências na tabela salarial (12%) dos empregados ocupantes do cargo de 
Agente Operacional, admitidos a partir de 01/09/2010. 

Sobre os projetos referentes à concessão de benefícios, as principais realizações foram: 
 

Ação 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores 
� Ampliação da rede credenciada habilitada a receber os Tickets Alimentação e Refeição; 
� Reajuste do valor pago com os Tickets Alimentação e Refeição em 5,58%. 

 
Como desdobramento da sua estratégia de recuperação econômica e financeira, a CEB 

Distribuição reduzirá as despesas com distribuição do benefício de Tickets Alimentação e Refeição. Essa 
medida foi tomada diante do não recebimento de fontes de recursos orçamentários previstos em seu 
planejamento orçamentário. 

Sobre os projetos referentes à manutenção dos serviços administrativos, as principais 
realizações foram: 

 
Ação 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 

� Renegociações com instituições financeiras para redução das taxas de administração de 
recebimento de tarifa de energia elétrica; 

� Renegociações com fornecedores de material e serviço para redução dos valores dos 
contratos; 

� Contratação de novas turmas de manutenção da rede elétrica; 
� Ampliação do número de atendentes e tele atendentes, com o objetivo de redução do tempo 

de espera para ser atendido da população, em especial nos momentos de chuva; 
� Ampliação da frota de veículos para acelerar os atendimentos das equipes de rua. 
 

Apesar de a renegociação contratual ter sido bem sucedida com diversos fornecedores de 
material e de serviço, a CEB Distribuição decidiu por ampliar a execução de diversos contratos com o 
objetivo de melhorar a satisfação dos seus clientes e a qualidade do sistema elétrico. 

Quanto às ações referentes aos projetos de propaganda e publicidade, as principais 
realizações foram: 

 

Ação 8505 - Publicidade e Propaganda 
A contratação das agências de propaganda e publicidade para atender às empresas e órgãos 

do Governo do Distrito Federal ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Publicidade 
Institucional (SEPI/DF). Uma vez que o processo de licitação ainda não foi concluído, não houve execução 
referente a essa ação orçamentária. 
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Quanto aos projetos de gestão da informação e sistemas da informação, as principais 
realizações foram: 

 

 Ação 2557-Gestão da Informação e dos Sistemas de T ecnologia da Informação 
� Renegociações com fornecedores de serviço para redução dos valores dos contratos; 
� Racionalização das ordens de serviço de manutenção dos sistemas da informação; 
� Realização de cursos e treinamentos para melhor utilização dos sistemas corporativos. 
 

A contratação da prestação de serviço por meio de pontos de função permitiu à Companhia 
melhor gestão sobre as ordens de serviço e desenvolver estratégias preventivas quando do aparecimento 
de novos problemas nos sistemas. Dessa forma, foi possível reduzir o número de chamados e, 
consequentemente, uma redução considerável no valor dos contratos de gestão dos sistemas 
informatizados. 

As principais realizações, referentes aos projetos de modernização dos sistemas da 
informação,  foram: 

 

Ação 1471 - Modernização de Sistemas de Informação 
 

� Renegociações com fornecedores de switches e cabos para redução dos valores dos 
contratos; 

� Racionalização das ordens de serviço de desenvolvimento dos sistemas da informação; 
� Parceria com a Secretaria de Planejamento (SEPLAN/DF) para utilização compartilhada do 

data center. 
 

A gestão compartilhada do data center com a SEPLAN permitiu relevante redução de custos 
para a Companhia e uma considerável melhora da segurança e velocidade de processamento de dados.  

Sobre as ações referentes aos projetos de construção de prédios e próprios, as principais 
realizações foram: 

 

Ação 1984 - Construção de prédios e próprios 
 

� Reforma geral do Bloco F 
o Obra iniciada em novembro de 2011 e concluída em janeiro de 2013. 
o Objetivo:  Adequação e ampliação de espaço existente devido à venda do terreno da 

SQN 602 e acomodação dos empregados transferidos para a sede da Companhia no 
SIA. Com a contratação de novos empregados, houve a necessidade, ainda, de 
ampliar o Bloco F e realizar melhor aproveitamento do espaço físico, com a construção 
de salas de treinamento e auditórios. 

� Construção das portarias 
o Obra iniciada em março de 2013 e com previsão de entrega em janeiro de 2014 
o Objetivo:  Adequação do espaço físico da Companhia com vistas à redução do número 

de acidentes envolvendo pedestres e/ou veículos motorizados. 
� Construção do vestiário para os eletricistas 

o Obra iniciada em fevereiro de 2013 e concluída em novembro de 2013. 
o Objetivo:  Ajustar-se à Norma Regulatória nº 24 da ANEEL, que regulamenta as 

condições sanitárias para empresas, entre outras exigências. 
� Construção de garagem para as viaturas 

o Obra iniciada em maio de 2013 e concluída em novembro de 2013. 
o Objetivo:  Com a ampliação da frota e do número de empregados, houve a 

necessidade de construção de um local para melhor acomodação dos veículos da 
Companhia. 

� Ampliação do Almoxarifado 
o Obra iniciada em abril de 2013 e concluída em dezembro de 2013. 
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o Objetivo:  Com a diretriz da Companhia de ampliação dos investimentos, houve a 
necessidade de ampliar o Almoxarifado para receber os novos materiais. 

� Ampliação do estacionamento 
o Obra iniciada em junho e concluída em outubro de 2013. 
o Objetivo: Adequação do espaço físico da Companhia em decorrência do aumento do 

número de empregados, com vistas à redução da quantidade de acidentes envolvendo 
pedestres e/ou veículos motorizados. 

 

Quanto às ações referentes ao projeto de aquisição de equipamentos, as principais realizações 
foram: 

 

Ação 3467 - Aquisição de equipamentos 
� Aquisição de 6 caminhões; 
� Substituição de 430 cadeiras/poltronas; 
� Ampliação da frota em 77 veículos leves. 
A aquisição dos veículos e dos caminhões veio ao encontro à diretriz da Direção da Companhia 

de ampliar o atendimento à população do Distrito Federal e aumentar a quantidade de atendimentos 
realizados. 
 
PROGRAMA:  

0001 – OPERAÇÕES ESPECIAIS 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

9030 – Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada   106.168.591 91.086.908 91.083.542 

0010 – Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada – 
Interna – Plano Piloto 106.168.591 91.086.908 91.083.542 

9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  50.000 0 0 

Total do Programa  106.218.591 91.086.908 91.083.542 

 

Como desdobramento de suas diretrizes estratégicas, no ano de 2013 a CEB Distribuição 
contratou novas linhas de crédito com o objetivo de custear os investimentos em curso e garantir 
continuidade no processo de recuperação do seu sistema de distribuição de energia elétrica. Para tanto, 
foram estreitados relacionamentos com os principais bancos e iniciaram-se negociações com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com a Caixa Econômica Federal (CEF), 
objetivando o contínuo aperfeiçoamento do perfil de financiamento e do fluxo de caixa da Companhia. 
 

3. Informações complementares 
Além da sua responsabilidade de distribuir energia elétrica ao Distrito Federal, a CEB 

Distribuição promove qualidade de vida e o desenvolvimento do Estado, tendo como forte aliança nesse 
processo o diálogo ético e transparente com suas partes interessadas: clientes, acionistas, empregados, 
colaboradores, fornecedores, governo e sociedade. 

Para isso, a empresa utiliza diversos meios e canais de relacionamento que fortalecem a 
gestão corporativa e melhoria da qualidade da prestação do serviço, promovendo o acesso às informações 
e serviços para o ambiente interno e externo. 

Como principais instrumentos cabem ser destacados, para o ambiente externo, as suas 
agências de atendimento, o atendimento telefônico por meio do Call Center, o seu site na internet 
(www.ceb.com.br), bem como a Ouvidoria. No ambiente interno, a intranet constitui importante meio de 
comunicação aos empregados e colaboradores com notícias atualizadas da empresa.  

Esses canais desempenham importante papel no processo de transparência das informações 
da empresa, desde aquelas relacionadas ao atendimento de serviços ao cliente, até as informações de 
natureza econômico-financeira e de implementação de programas e projetos do sistema elétrico de 
distribuição e também projetos sociais. 

Em 2013, a CEB D deu prosseguimento ao Programa Cidadania com Energia, lançado em 
dezembro de 2011, para garantir às comunidades carentes do Distrito Federal o fornecimento de energia 
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elétrica segura e de qualidade, além do desenvolvimento de projetos de eficiência energética. O programa, 
com forte conteúdo social, foi criado para beneficiar aqueles que vivem na escuridão, sujeitas a incêndios, 
choques elétricos, estupros, assaltos e todos os tipos de violências.  

O programa inclui implantação de rede de energia elétrica, instalação de iluminação pública, 
retirada de ligações clandestinas e instalação de medidores de energia. Juntas, essas iniciativas tiram as 
populações desfavorecidas da escuridão e estimulam a socialização de crianças, jovens e adultos em ruas 
e praças iluminadas. Além disso, elas asseguram aos integrantes dessas comunidades carentes a conta de 
luz, uma das mais fortes referências sociais e econômicas de um cidadão. O programa contempla, ainda, a 
população de baixa renda com as ações do Agente CEB, projeto de eficiência energética que substitui 
lâmpadas incandescentes por modelos econômicos e troca de geladeiras velhas por novas com selo Procel 
de baixo consumo. Esse procedimento só é possível após o cadastramento da família, avaliação e seleção 
técnica da geladeira a ser trocada.  

O resultado do Agente CEB é economia para todos. Uma geladeira nova consome, em média, 
40% da energia demandada por uma geladeira ineficiente. A nova lâmpada fluorescente economiza até 
80% da energia demandada por uma incandescente. A expectativa da CEB é que, implantado todo o 
projeto, a economia de energia entre os consumidores contemplados pelo projeto será de 21.408 MWh  
durante um ano, o equivalente ao que a cidade do Gama consome em um mês. 

A primeira comunidade a receber a iniciativa foi Mandala, na região administrativa do Itapoã. 
Parte das 500 residências que estão na localidade não contava com fornecimento de rede de energia 
elétrica, obrigando muitos dos moradores a apelarem para ligações clandestinas. A conduta ilegal acabava 
por privá-los dos benefícios de uma das mais fortes referências sociais e econômicas de um cidadão, a 
conta de luz. A insegurança era outro desdobramento da falta de energia elétrica na comunidade: sem 
iluminação pública, a população circulava temerosa pela comunidade.  

Ao se deparar com esta situação, a CEB decidiu ir além da sua atribuição institucional. Junto 
com a energia elétrica regular, que por si só muda expressivamente a condição de vida de qualquer 
cidadão, a Companhia levou aos habitantes daquela região do DF todos os programas sociais e de 
eficiência energética que desenvolve. Além do Mandala, o programa Cidadania Com Energia chegou ainda 
a Samambaia, Sol Nascente e Por do Sol, em Ceilândia e Porto Rico em Santa Maria. 

No ano de 2013, a CEB D alcançou um importante marco social: 82 mil famílias foram 
contempladas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), o que representa um aumento de mais de 
300%, se comparado com o mesmo período em 2012. Para tanto, houve uma ação integrada entre a CEB D 
e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda (SEDEST). A população do Distrito 
Federal foi a maior beneficiadas dessa parceria, pois o consumidor teve o seu direito garantido sem precisar 
acionar a empresa. 

A TSEE é um benefício instituído pela Lei Federal 10.438/2002 para atender às famílias 
enquadradas na subclasse residencial baixa renda. Essa lei garante descontos incidentes sobre a tarifa 
aplicável à classe residencial, podendo chegar a até 65% do valor da tarifa. A estimativa da CEB-D é que 
cerca de R$12 milhões anuais impactem na economia do DF, já que os recursos que seriam destinados ao 
pagamento das tarifas sobram no bolso do trabalhador para que ele invista em alimentação, roupas, saúde, 
educação, etc. 

Além disso, a CEB participou do Programa “GDF Junto de Você”, iniciativa do governo local 
que reúne os serviços de todas as secretarias de Estado e empresas públicas do Distrito Federal em um 
único espaço. Cidades como Gama, São Sebastião, Sobradinho I e II e Fercal, Ceilândia e Planaltina 
receberam, por meio do programa, orientações aos moradores da cidade sobre uso consciente da energia 
elétrica, formas de economia de energia, além de atendimento feito pela área comercial da CEB. 

 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
A CEB D, mediante o planejamento do seu sistema elétrico, continua com sua política de 

financiar seus investimentos por meio de linhas de crédito de longo prazo para o cumprimento de extenso 
programa de obras de forma a recolocar a Companhia entre as melhores empresas distribuidoras de 
energia elétrica do país. 

Para tanto, a Companhia vem mantendo estreito contato com os agentes financiadores, em 
especial a Eletrobrás, Banco do Brasil, FCO, BNDES e Caixa Econômica Federal. Essa política visa 
financiar, no longo prazo, os investimentos necessários ao atendimento à crescente demanda por energia 
elétrica na região da concessionária e, ainda, facultar à administração a decisão entre as opções de 
investimento apresentadas, incluindo aquelas por meio de capital próprio. 

Paralelo a isso, foi realizada a contratação do Instituto de Desenvolvimento Gerencial – INDG 
para melhoria dos resultados operacionais por meio da reestruturação organizacional e de processos 
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visando à eficiência empresarial e convergência entre os custos operacionais da CEB Distribuição S.A. com 
a Empresa de Referência (ER) da ANEEL. 

Ressaltando o compromisso da Administração da CEB D com ações de reestruturação da 
administrativa, financeira e operacional da Companhia de forma a estabelecer o equilíbrio definitivo entre as 
despesas e as receitas provenientes da tarifa, foi revisado o Planejamento Estratégico 2012-2015. Este 
conta com onze programas estratégicos que abarcam os diversos segmentos da Empresa, permitindo a 
implantação de um novo padrão gerencial e operacional, baseado na atualização tecnológica, na revisão de 
procedimentos e normas, na aplicação de investimentos vultosos no sistema de distribuição de energia e na 
busca permanente pela excelência na gestão. 

Como parte essencial do Plano de Ação proposto, há um programa de investimentos nas redes 
de distribuição da ordem de R$ 710 milhões para o período compreendido entre 2011 e 2015. Nesta 
programação de investimentos também estão contempladas as principais obras destinadas à realização de 
eventos relacionados com a Copa do Mundo de 2014 no Distrito Federal. 

Em 2013, o foco de atuação da CEB D foi em seus clientes. Com o apoio de uma consultoria, a 
empresa redefiniu seus processos, investiu em técnicas inovadoras de atendimento ao cliente, modernizou 
as agências de atendimento, investiu na sustentabilidade socioambiental e expandiu seus programas 
sociais. Esses investimentos seguem as diretrizes traçadas no seu planejamento estratégico e contribuem 
para melhorar a satisfação do cliente com os serviços prestados pela Companhia. 

A Administração mantém o compromisso de trabalhar permanentemente na busca de soluções 
baseadas na competência, na transparência, na inovação tecnológica, na ética e na convicção de que a 
população do Distrito Federal tem direito a um serviço de distribuição de energia com qualidade, 
considerando especialmente os três poderes instalados na Capital Federal, importantes clientes da 
Companhia e que requerem um fornecimento de energia seguro e confiável, para que possam administrar e 
manter a comunicação com o Brasil e o exterior. 
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16.7 – CEB GERAÇÃO S.A – UO: 22.212 
A CEB GERAÇÃO S.A. - CEB GERAÇÃO, sociedade por ações constituída por uma 

subsidiaria integral da Companhia energética de Brasília - CEB, teve sua criação autorizada pela Lei 
Distrital n.º 2.648, de 26/12/2000. É regida pela Lei 6.404/76 e tem como objeto a geração e 
comercialização de energia produzida pela Usina Hidrelétrica do Paranoá e Usina Térmica de Brasília. 

A Lei nº. 2.710 de 24.05.2001, autorizou o Governo do Distrito Federal a implementar a 
reestruturação societária da CEB, com o objetivo de atender ás disposições dos Contratos de Concessão 
firmados entre Companhia e a ANEEL. 

No contexto do novo modelo do setor de energia, a Lei nº. 10.848, de 15 de março de 2004, 
estabeleceu, para as concessionárias de distribuição, vedação à manutenção de vínculos societários com 
concessionárias de geração que pertençam ao sistema interligado nacional, sejam como coligadas, 
controladas ou controladoras. 

A CEB submeteu à ANEEL, em agosto de 2005, proposta objetivando segregar as atividades 
de geração e distribuição de energia elétrica, observando o disposto no art. 4º, § da Lei nº. 9.074, de 7 de 
julho de 1995, com a nova redação dada pelo art. 8º da Lei nº. 10.848/04. 

A segregação das atividades se deu por meio de versão dos ativos e passivos de cada 
concessão para novas empresas de geração e de distribuição de energia elétrica, o chamado “drop dow”, 
aprovado pela Resolução 593, de 30 de outubro de 2002. 

Por meio da Resolução Autorizativa nº. 318/2005 de 14.09.2005, a ANEEL estabeleceu prazo 
limite para a efetivação da segregação da CEB, o qual foi atendido, ocorrendo a segregação no dia 12 de 
janeiro de 2006. 

O processo de desverticalização que constituiu a CEB GERAÇÃO destinou a esta a concessão 
dos ativos referentes a duas usinas, sendo a Usina Térmica de Brasília, com capacidade de geração de até 
10 MVA, utilizando como combustível o óleo diesel e a Usina Hidrelétrica do Paranoá, com capacidade de 
30 MVA. 

A CEB celebrou o contrato de concessão nº. 65/1999 – ANEEL com a União em 26 de agosto 
de 1999, para geração de energia elétrica destinada a serviço público. O prazo de duração do contrato de 
concessão é de 20 anos contados a partir da assinatura. Após a segregação da Companhia Energética de 
Brasília–CEB, a CEB Geração iniciou sua operação comercial em 12 de janeiro de 2006. 

A CEB GERAÇÃO é composta por 03 (três) Diretores, sendo que o Diretor-Geral, 
estatutariamente, é o Diretor-Presidente da Controladora, ou seja, da Companhia Energética de Brasília. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Quadro da CEB Geração Diretores  01 02 - - 03 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 03 - - - 03 

Requisitados DA CEB Distribuição 06 02 - - 08 

Total Geral 10 04 - - 14 

 

1. Realizações 
PROGRAMA: 

6004 – INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HAB ITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Executado 

1471 – Modernização de Sistema de Informação 173.000 173.000 0 
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecno logia da Informação  165.000 165.000 0 
3467- Aquisição de Equipamentos 270.000 270.000 0 
8502- Administração de Pessoal 1.549.746 1.549.746 1.069.238 
6998 - Administração de Pessoal - CEB Geração- SIA 1.549.746 1.549.746 1.069.238 
8504- Concessão de Benefícios a Servidores 112.341 112.341 46.237 
6993 - Concessão de Benefícios a Servidores - CEB Geração- SIA 112.341 112.341 46.237 
8517- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  3.990.609 3.990.609 3.990.470 
6992 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CEB Geração- SIA 3.990.609 3.990.609 3.990.470 
8505 - Publicidade e Propaganda 155.000 155.000 90.951 
6973 - Publicidade e Propaganda - CEB Geração- SIA 155.000 155.000 90.951 

Total do Programa 6.415.696 6.415.696 5.196.896 
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                   Remunerado uma média de 13 empregados e concedido 4 benefícios no ano de 2013, adquirido 
móveis e utensílios de escritório, bem como realizado publicações das demonstrações contábeis da CEB 
Geração.  
    
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6209 – ENERGIA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Executado 

3164 - Modernização dos Sistemas Mecânicos das Unid ades Geradoras 1.553.500 1.553.500 0 
3170 - Modernização dos Sistemas Elétricos das Unid ades Geradoras 1.553.500 1.553.500 0 
3711- Realização de Estudos e Pesquisas 950.000 950.000 0 
6065- Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito  Federal 3.587.071 3.587.071 3.287.022 
0005 - Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal- CEB Geração- SIA 3.587.071 3.587.071 3.287.022 

Total do Programa  7.644.071 7.644.071 3.287.022 

A CEB Geração tem como principal atribuição a geração e comercialização da energia elétrica 
produzida nas Usinas UHE do Paranoá e UTE de Brasília. Em cumprimento às suas atribuições, a CEB 
Geração fornece energia, por intermédio de contratos no mercado regulado, para diversas empresas 
distribuidoras, localizadas em distintas regiões do país. 

A CEB Geração buscou com intensidade ser autossuficiente, realizando todas as suas atividades 
empresariais com recursos próprios, tais como: compra e venda de energia elétrica, controle efetivo da 
geração de energia e do estoque de água no lago e atividades de suporte administrativo, contábil, 
econômico, financeiro, de suprimento e de conformidade legal.  
 

2.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Definiu como diretriz atuar com foco em resultado, na busca pelo aumento do nível da governança 
corporativa, na valorização do seu capital humano, na ética e transparência em suas ações e, 
principalmente, no redirecionamento das estratégias e planos de negócios, visando ampliar sua contribuição 
à sociedade. 

A capacidade de fazer frente a todos esses desafios, deve ser combinada a práticas de gestão 
que garantam perenidade e efetividade à Empresa. Isto num contexto de um Modelo de Excelência, que 
priorize a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações a serem executadas e que permita um salto 
qualitativo expressivo e mais competitivo no mercado em que atua. 

CEB Geração implantou seu Planejamento Estratégico Empresarial com o objetivo de possibilitar a 
análise racional das ameaças e oportunidades do ambiente externo, dos pontos fortes e fracos do ambiente 
interno, com o estabelecimento de políticas, estratégias e ações que levem ao aumento do seu 
desempenho organizacional. Neste plano estão apresentados os fundamentos, premissas, diretrizes e 
ações que servirão de direcionamento para os destinos da empresa.  
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16.8. CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR – UO: 22.213 

A CEB Participações S/A – CEBPar, sociedade anônima de capital fechado e subsidiária 
integral da Companhia Energética de Brasília – CEB, iniciou sua atividade operacional em 13.01.2006, tendo 
por objeto social a participação no empreendimento de geração da Usina Hidrelétrica de Queimado-UHE 
Queimado, por meio de consórcio, com participação acionária atual de 17,5%, podendo ainda constituir ou 
participar de outras sociedades na condição de cotista de empresas energéticas, de telecomunicações e de 
transmissão de dados.  

A empresa participa ainda com 2,34% do seu capital em outro empreendimento de geração de 
energia elétrica, na condição de acionista da Corumbá Concessões, detentora da concessão da Usina 
Hidrelétrica de Corumbá IV. 

A CEBPar com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, nos termos da 
legislação em vigor,  tem sede e foro na cidade de Brasília-DF.  

  Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Requisitados Órgãos do GDF 05 - - - 05 
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo 03 - - - 03 
Contratados Temporariamente - 05 - - 05 
Diretores - - - 03 03 

Total Geral 08 05 - 03 16 
 

1. Realizações 
 

PROGRAMA:  

0001 – OPERAÇÃO ESPECIAL  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Autorizado Autorizado Liquidado 

9090 - Participação Acionária   4.000.000 2.635.163 2.412.728 
0005 – Participação Acionária – CEB Par – Plano Piloto 4.000.000 2.635..163 2.412.728 
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições 10.000 10.000 0 
7061 – Ressarcimento, Indenizações e Restituições - Plano Piloto 10.000 10.000 0 

Total do Programa 4.010.000 2.645.163 2.412.728 

 
PROGRAMA:  

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – IN FRAESTRUTURA, 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  

 
Ação/Subtítulo Autorizado Autorizado Liquidado  

1471 -  Modernização do Sistema de informação  10.000 10.000 0 
2502 – Modernização de Sistema de Informação – CEB Par – Plano Piloto 10.000 10.000 0 
3467 - Aquisição de Equipamento 30.000 30.000 609 
9562 – Aquisição de Equipamentos – CEB Par – Plano Piloto 30.000 30.000 609 
8502 - Administração de Pessoal  2.717.455 1.217.455 887.202 
8767 – Administração de Pessoal  2.717.455 1.217.455 887.202 
8504 - Concessão de benefícios  a Servidores 49.284 49.284 51.952 
9587 – Concessão de Benefícios a Servidores – CEB Par – Plano Piloto 49.284 49.284 51.952 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 6.640.637 6.640.637 6.477.859 
9690 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais CEB Par – Plano Piloto 6.640.637 6.640.637 6.477.859 
2557 - Gestão de Informação e dos Sistemas de Tecno logia da 
Informação 115.600 115.600 0 
2596 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação – 
CEB Par – Plano Piloto 115.600 115.600 0 
8505 - Publicação e propaganda  100.000 100.000 12.720 
8713 – Publicidade e Propaganda – Institucional da CEB Par – Plano Piloto 100.000 100.000 12.720 
3903 - Reforma de Prédios  e Próprios 118.212 118.212 0 
9714 – Reforma de Prédios e Próprios – CEB Par – Plano Piloto 118.212 118.212 0 

Total do Programa 9.781.188 8.281.188 7.430.342 
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PROGRAMA TEMÁTICO:  

6209 – ENERGIA 

Execução Orçamentária 
Ação/Subtítulo Autorizado Autorizado Liquidado  

6065 - Aquisição de Energia Elétrica para o Distrit o Federal 573.000 3.437.837 3.421.381 

0007 – Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal – DF 573.000 3.437.837 3.421.381 

Total do Programa 573.000 3.437.837 3.421.381 

Obs 1.: A ação 25.122.6004.8504.9587 ficou com saldo negativo devido a duplicação no 
lançamento dos valores no mês de dezembro de 2013, conforme NL 2013NL00026 e 2013NL00025. 
 

Usina hidrelétrica de Corumbá IV – UHE Corumbá 

- Localização: Rio Corumbá, no Município de Luziânia – GO; 

- Valor aproximado do empreendimento em (R$ Mil): 790.000; 

- Início da operação comercial: abril de 2006; 

- Potência instalada: 127 MW; 

- Energia assegurada: 665.760 MWh/ano; 

- Consorciadas: Serveng, Terracap, Caesb, CEB, CEBPar ,C&M e FIP;  

- A CEB Participações possui 2,34% do empreendimento. 

Usina Hidrelétrica de  UHE Queimados – UHE Queimado s 

- Localização: localizada no Rio Preto entre os Municípios de Unaí - MG,  Cabeceira Grande - 
MG, Cristalina - GO e Paranoá – DF; 

- Valor do empreendimento em (R$ Mil): 228.494 (preço auditado dez/2006);  

- Início da operação comercial: abril de 2004; 

- Potência instalada: 105 MW; 

- Energia assegurada: 508.080 MWh/ano; 

- Consorciadas: CEB Participações S.A. e CEMIG Geração e Transmissão S.A.; 

- A CEB Participações possui 17,5% do empreendimento. 

2. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

 Em 2013 a CEB Participações cumpriu os compromissos definidos em sua proposta 
orçamentária, apoiada na premissa de que suas receitas são originarias de recursos próprios, sendo estas 
provenientes em sua maior parte da venda de energia elétrica gerada pela UHE Queimado, complementada 
por aplicações financeiras, por um contrato de prestação de serviços administrativos e financeiros e pelo 
recebimento de dividendos de seus empreendimentos. 

Neste contexto, as despesas referentes a encargos com o Sistema de Energia Elétrica da 
empresa, no âmbito de dispêndio, incluíram custos usuais com encargos setoriais tais como: compensação 
financeira por uso de recursos hídricos; compensação financeira por uso do bem público; taxas de 
fiscalização e contribuição de agentes da ANEEL, CCEE, O.N.S.; uso do Sistema de Distribuição de Energia 
Elétrica - CUSD à CEMIG Distribuição, bem como os gastos de liquidações no mercado de curto prazo de 
energia elétrica e o repasse de dividendos à Companhia Energética de Brasília, acionista único da CEBPar. 

       Quanto à geração de receita, o ano de 2013 foi marcado pela continuidade dos contratos 
de venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, sendo no total de 28 (vinte e 
oito) contratos de venda de energia, frutos da participação da empresa em leilão público de energia elétrica.  

       Para o exercício de 2014, a expectativa é de que os programas de trabalho, tanto no 
âmbito de investimento quanto em dispêndio, permaneçam inalterados. 
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17. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES UO: 23.901 
A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) é um órgão de direção superior, 

cuja estrutura foi aprovada pelo Decreto nº 22.129, de 30/04/2001, sendo reestruturada pelo Decreto nº 
Decreto nº 34.155 de 21/02/2013 e Regimento Interno publicado por meio do Decreto nº 34.213 de 
14/03/2013.  

A Subsecretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – SUGETES tem como 
missão definir e adequar às políticas, o planejamento, a execução e o controle das atividades relacionadas 
à gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, valorizando os talentos 
individuais dos servidores, por meio de uma política de educação e implementando medidas de 
aprimoramento dos servidores. 

A Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde – SAPS foi criada por meio do decreto nº 
32.104, de 24 de agosto de 2010, publicado no do DF nº 164 de 25/08/2010, marcando o início do processo 
de fortalecimento institucional e político da Atenção Primária de Saúde (APS). Sua missão é garantir à 
população do Distrito Federal a promoção e recuperação da saúde do cidadão, com ações voltadas para a 
Atenção Primária a Saúde com base nos princípios do SUS.  

A Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS adéqua, normatiza, planeja e coordena as ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde da população do Distrito Federal, especificamente nos 
níveis de média e alta complexidade, de acordo com os princípios e diretrizes preconizadas pelo SUS. 
Coordena, implementa e supervisiona a Política de Assistência Farmacêutica, Assistência Social, de 
Enfermagem, Saúde Bucal, Saúde Mental, Alimentação e Nutrição. Ainda gerencia os processos de 
Higienização, Lavanderia e manejo de Resíduos dos Serviços de Saúde, Urgência e Emergência, os 
Componentes Especializados, no âmbito do Distrito Federal.  

A Subsecretaria de Vigilância à Saúde – SVS desenvolve ações de vigilância ambiental, 
epidemiológica, sanitária, em saúde do trabalhador e coordena o Laboratório Central de Saúde Pública para 
a população do DF. A SVS tem entre seus objetivos detectar ou prevenir qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva e intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens. 

A Subsecretaria de Planejamento, Regulação, Avaliação e Controle – SUPRAC formula, 
coordena e difunde políticas, diretrizes e ações relacionadas à gestão estratégica, ao planejamento, à 
regulação, à avaliação, ao controle e à inovação da gestão pública, orientados para resultados, no âmbito 
da Secretaria. Tem ainda o papel de definir, propor, desenvolver e apoiar ações de qualidade e 
produtividade para melhorias do desempenho das unidades da Secretaria no cumprimento das metas, 
políticas governamentais e satisfação do atendimento aos usuários do SUS. 

A Subsecretaria de Logística e Infraestrutura da Saúde – SULIS planeja, define, implanta, 
implementa, coordena, monitora, supervisiona e avalia as obras, reformas e os serviços de infraestrutura 
predial, de equipamentos de infraestrutura hospitalar, de equipamentos médico-hospitalares, de serviços 
gerais, de transporte interno automotivo, de conservação, de vigilância e manutenção de próprios utilizados 
pela Secretaria. Além disso, supervisiona, coordena e avalia a execução de contratos firmados pela 
Secretaria e prestadores de serviços na sua área de atuação. 

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG dirige, coordena, controla e subsidia os 
órgãos centrais na execução setorial das atividades de orçamento e finanças, administração de material de 
almoxarifado, patrimônio, compras e serviços, contratos e convênios e comunicação administrativa; formula 
e propõe políticas, diretrizes e normas relativas aos processos de aquisição de bens e serviços, sistema de 
registro de preços, controle de qualidade e pesquisa de mercado. 

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação em Saúde - SUTIS desenvolve e aplica soluções 
baseadas em Tecnologias da Informação, com o objetivo de promover a modernização, automatização e 
racionalização dos processos finalísticos e fluxos de trabalho da SES – DF. 

A Subsecretaria de Gestão Participativa – SUGEPAR propõe, coordena e apoia a 
implementação da Política Nacional de Gestão Participativa em Saúde; cria e implementa mecanismos de 
apoio ao processo de organização e funcionamento do controle social do Sistema Único de Saúde no 
Distrito Federal; fomenta a participação de trabalhadores e usuários na tomada de decisões na gestão do 
Sistema Único de Saúde. 

O Fundo de Saúde do Distrito Federal é um instrumento de administração e suporte financeiro 
para as ações do Sistema Único de Saúde – SUS/DF, coordenadas ou executadas pela Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal, sua vinculação à Secretaria de Saúde é estabelecida pelo parágrafo IV, artigo 
151, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como supervisionado diretamente pelo Conselho de Saúde do 
Distrito Federal. 

A Corregedoria da Saúde combate as irregularidades na esfera administrativa promovendo a 
defesa do patrimônio público e a prestação do serviço de saúde digno à população no âmbito da Secretaria 
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de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sua competência abrange a prevenção de falhas e orientação das 
unidades de saúde no âmbito da SES/DF; o controle e a correta aplicação dos recursos públicos; 
determinações de auditoria e de correções em matéria de controle interno, bem como a coibição e a 
punição dos desvios de conduta funcional em defesa dos interesses dos patrimônio público. 

A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, é uma Unidade de natureza 
mediadora, conciliadora, consultiva e que tem por finalidade aprimorar os canais de comunicação da 
Secretaria de Estado de Saúde com o usuário do Sistema Único de Saúde, visando o aperfeiçoamento da 
qualidade e da eficácia dos serviços prestados ao cidadão efetivando o controle social. 

Força de trabalho 

Servidores 
Atividade -meio  Atividade -fim  

Total C/cargo em  
Comissão 

S/cargo em 
comissão 

C/cargo em 
comissão 

S/cargo em 
comissão 

Quadro do GDF 354 4247 1.770 29023 35.3944 

Requisitados 
Órgãos do GDF 6 61 6 219 2922 
Órgãos do Gov. Federal 29 188 43 1188 1.4488 

Comissionados, sem vínculo efetivo 211 - 329 - 5.400 

Contratados temporariamente - - - 629 6.299 

Estagiários - - 5.866 
(+) Cedidos para outros órgãos 281 2.811 
Conveniados FUNASA 169 1.699 
Conveniados FUNAP 278 2.788 
            Total geral  39.6177 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  
Fonte: SEAP, DIVALe DIAP/SUGETES/SES/DF. 
 

1.Realizações 
 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
OBJETIVO GERAL:  

Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde inte gral, humanizado e resolutivo, por meio de 
ações e serviços de promoção, prevenção, assistênci a e reabilitação. 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 
1141 - Reforma do Hemocentro  500.000 0 0 0 
1471 - Modernização de Sistema de Informação 3.200.000 3.200.000 3.100.000 2.985.848 
0023 - Modernização de Sistema de Informação – SES - Distrito 
Federal 3.100.000 3.100.000 3.100.000 2.985.848 
2060 - Atend imento de Urgência Pré -Hospitalar  13.400.000 31.026.357 23.457.076 19.415.384 
0003 - Atendimento de Urgência Pré-Hospitalar-Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência- SAMU/192 - SES- Distrito 
Federal 13.400.000 31.026.357 23.457.076 19.415.384 

2145 - Serviços Assistenciais Complementares em Saú de 144.224.635 208.128.641 206.411.459 187.772.731 
0008 - Serviços Assistenciais Complementares em Saúde -
Terapia Renal- Distrito Federal 35.000.000 33.951.489 33.951.487 30.306.176 

0009 - Serviços Assistenciais Complementares em Saúde -
Unidade de Terapia Intensiva - UTI - SES - Distrito Federal 69.224.635 107.674.635 106.566.840 96.368.525 

2549 - Serviços Assistenciais Complementares em Saúde - SES -
Distrito Federal 40.000.000 66.502.517 65.893.131 61.098.031 

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecno logia 
da Informação 25.100.000 27.209.530 27.209.530 26.408.864 
2574 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI - SES - 
Distrito Federal 25.100.000 27.209.530 27.209.530 26.408.864 

2885 - Manutenção de Máquinas e equipamentos 60.000.000 68.884.437 66.973.632 51.602.114 

0002 - Manutenção de Máquinas e equipamentos-Médico-
Hospitalares – SES - Distrito Federal 60.000.000 68.884.437 66.973.632 51.602.114 
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

3113 - Ampliação do Hemocentro 350.000 97.809 97.808 97.808 
0001 - Ampliação do Hemocentro-Ação executada Pela 
Fundação Hemocentro - Plano Piloto 350.000 97.809 97.808 97.808 

3135 - Construção de Unidades Básicas de Saúde 11.220.000 4.980.482 369.854 369.854 

0003 - Construção de Unidades Básicas de Saúde- Regiões 
Administrativas - Distrito Federal 10.920.000 4.980.482 369.854 369.854 

3136 - Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 1.138.840 1.038.840 0 0 
3140 - Construção de Unidades de Atenção especializ ada em 
Saúde 12.251.731 369.389 0 0 
3141 - Ampliação de Unidades de Atenção especializa da em 
Saúde 3.000.000 26.389.648 23.024.868 22.166.328 

2696 - Ampliação de Unidades de Atenção especializada em 
Saúde-Bloco Ii do Hospital da Criança de Brasília- HCB – SES -
Distrito Federal 1.000.000 23.052.718 23.024.868 22.166.328 

3154 - Construção de Unidades de Vigilância em Saúd e 2.001.000 0 0 0 

3155 - Reforma de Unidades de Vigilância em Saúde 9.698.550 2.568.550 0 0 

3165 - Implantação de Unidades de Atenção em Saúde Mental  5.338.500 2.873.917 2.372.043 2.339.297 

0001 - Implantação de Unidades de Atenção em Saúde Mental -
Centros de Atenção Psicossocial - CAPS - SES - Distrito Federal 4.500.000 2.500.000 2.072.043 2.067.472 
0003 - Implantação de Unidades de Atenção em Saúde Mental -
Unidades de Acolhimento - SES- Distrito Federal 400.000 300.000 300.000 271.826 

3166 - Ampliação de Unidades de Atenção em Saúde Me ntal 200.000 312.910 0 0 
3172 - Implantação de Unidades de Pronto Atendiment o - 
UPA 28.020.000 33.480.236 20.741.759 7.950.780 

0003 - Implantação de Unidades de Pronto Atendimento - Upa-
Regiões Administrativas- Distrito Federal 28.020.000 33.480.236 20.741.759 7.950.780 

3173 - Construção das Bases do SAMU 2.000.000 0 0 0 

3222 - Reforma de Unidades Básicas de Saúde 16.000.000 12.433.336 2.007.010 0 
0001 - Reforma de Unidades Básicas de Saúde- SES- Distrito 
Federal 16.000.000 12.433.336 2.007.010 0 
3223 - Reforma de Unidades de Atenção especializada  em 
Saúde 10.387.366 9.046.597 5.438.902 1.374.600 

0001 - Reforma de Unidades de Atenção especializada em 
Saúde- Ambulatoriais especializadas e Hospitalares – SES -
Distrito Federal 4.887.366 4.002.689 2.438.902 1.374.600 

0003 - Reforma de Unidades de Atenção especializada em 
Saúde-Hospital de Base do DF - SES- Plano Piloto 3.300.000 3.000.000 3.000.000 0 

3224 - Reforma de Unidades de Atenção em Saúde Ment al 420.000 211.861 141.860 141.860 
0001 - Reforma de Unidades de Atenção em Saúde Mental- SES- 
Distrito Federal 420.000 211.861 141.860 141.860 

3467 - Aquisição de equipamentos 22.709.367 34.672.021 26.931.059 21.978.042 
6069 - Aquisição de equipamentos-Equipamentos e Materiais 
Permanentes - SES- Distrito Federal 22.709.367 34.672.021 26.931.059 21.978.042 

4068 - Alimentação e Nutrição 20.300.000 10.598.151 10.578.304 7.472.844 
0002 - Alimentação e Nutrição-Integralidade do SUS- Distrito 
Federal 20.300.000 10.598.151 10.578.304 7.472.844 

4088 - Capacitação de Servidores 2.000.000 2.000.000 213.858 204.128 
0088 - Capacitação de Servidores- Profissionais da Atenção 
Primária em Saúde- SES- Distrito Federal 2.000.000 2.000.000 213.858 204.128 

4133 - Atenção Integral À Saúde de Adolescentes em Medida 
Socioeducativa de Internação 470.941 978.454 211.178 191.258 
0001 - Atenção Integral À Saúde de Adolescentes em Medida 
Socioeducativa de Internação - SES -Distrito Federal 470.941 978.454 211.178 191.258 

4137 - Contratualização dos Hospitais de ensino 16.100.000 42.500.422 16.183.077 2.576.568 

0001 - Contratualização dos Hospitais de ensino-Manutenção dos 
Credenciamentos-Distrito Federal 16.100.000 42.500.422 16.183.077 2.576.568 

4145 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Sa úde 16.896.788 80.466.514 48.627.606 37.921.742 
0001 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde-
Realização de Análises no Laboratório Central - SES -Distrito 
Federal 2.758.080 16.877.206 8.059.570 6.827.637 
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

0002 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde-
Vigilância Sanitária - SES -Distrito Federal 2.277.227 6.966.998 2.522.682 2.038.397 

0003 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde- 
Ações Integradas - SES -Distrito Federal 3.238.360 17.667.929 14.710.681 13.583.326 
0004 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde-
Prevenção, Controle e Vigilância epidemiológica - SES -Distrito 
Federal 3.209.845 18.043.165 15.421.369 14.626.979 
0005 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde-
Prevenção e Controle de doenças Transmissíveis - Distrito 
Federal 2.488.476 12.421.724 7.242.573 351.155 

0006 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde-Saúde 
do Trabalhador Promovida Pelo CEREST - SES -Distrito Federal 1.200.000 6.444.937 91.568 23.339 
0007 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde-
Prevenção e Controle em Vigilância Ambiental - SES -Distrito 
Federal 1.660.000 2.044.555 579.163 470.909 

4164 - Qualificação do Controle Social do SUS 100.000 238.407 33.292 15.742 
0002 - Qualificação do Controle Social do SUS- Capacitação 
Técnica dos Conselheiros de Saúde-Distrito Federal 100.000 238.407 33.292 15.742 

4165 - Qualificação da Gestão do Sistema Único de S aúde 5.500.000 3.664.786 532.005 237.388 
0001 - Qualificação da Gestão do Sistema Único de Saúde- SES 
-Distrito Federal 1.000.000 3.464.786 334.457 85.428 

0002 - Qualificação da Gestão do Sistema Único de  
Saúde - QualiSUS  Rede -Ride- SES -Distrito Federal 4.500.000 200.000 197.548 151.960 

4166 - Planejamento e Gestão da Atenção especializa da 14.000.000 16.339.641 16.339.641 16.339.641 
0001 - Planejamento e Gestão da Atenção  
Especializada- Coordenações Gerais de Saúde- SES -Distrito 
Federal 14.000.000 16.339.641 16.339.641 16.339.641 
4205 - Desenvolvimento de Ações de Atenção especial izada 
em Saúde 91.936.642 181.836.886 172.120.628 131.585.361 
0001 - Desenvolvimento de Ações de Atenção especializada em 
Saúde-Atenção Ambulatorial especializada e Hospitalar-Distrito 
Federal 36.436.642 65.495.497 61.487.266 46.776.581 
0002 - Desenvolvimento de Ações de Atenção especializada em 
Saúde-Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares- Distrito 
Federal 49.500.000 105.209.680 100.507.633 75.046.720 

0003 - Desenvolvimento de Ações de Atenção especializada em 
Saúde-Rede Cegonha-Distrito Federal 6.000.000 11.131.709 10.125.729 9.762.060 

4206 - Gestão de Unidades Assistenciais de Saúde 24.000.000 34.569.497 34.569.497 33.854.935 
0001 - Gestão de Unidades Assistenciais de Saúde- 
Ambulatoriais especializadas e Hospitalares - SES -Distrito 
Federal 24.000.000 34.569.497 34.569.497 33.854.935 
4208 - Desenvolvimentos das Ações de Atenção Primár ia em 
Saúde  59.168.332 41.396.934 34.502.731 24.745.308 

0001 - Desenvolvimentos das Ações de Atenção Primária em 
Saúde- SES -Distrito Federal 58.818.332 41.396.934 34.502.731 24.745.308 
4215 - Desenvolvimento das Ações de Assistência 
Farmacêutica 1.750.000 1.751.439 443.693 8.847 

0001 - Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica- 
SES -Distrito Federal 1.750.000 1.751.439 443.693 8.847 

4216 - Aquisição de Medicamentos 176.795.542 210.190.202 202.549.058 151.592.713 
0001 - Aquisição de Medicamentos-Assistência À Saúde Pública- 
Distrito Federal 134.999.394 156.059.394 155.599.401 117.819.616 

0002 - Aquisição de Medicamentos- Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica- Distrito Federal 17.099.820 29.344.710 23.255.892 14.460.373 

0003 - Aquisição de Medicamentos- Componente especializado 
da Assistência Farmacêutica- Distrito Federal 21.696.328 23.856.098 23.693.765 19.312.723 
4225 - Desenvolvimento das Ações de Atenção em Saúd e 
Mental 1.615.000 3.702.990 2.326.087 1.705.479 

0001 - Desenvolvimento das Ações de Atenção em Saúde 
Mental- SES -Distrito Federal 1.615.000 3.702.990 2.326.087 1.705.479 
4226 - Gestão e Manutenção de Unidades de Pronto 
Atendimento - UPA 12.000.000 11.000.000 10.989.791 5.418.813 
0001 - Gestão e Manutenção de Unidades de Pronto 
Atendimento – UPA - SES- Distrito Federal 12.000.000 11.000.000 10.989.791 5.418.813 
4227 - Fornecimento de Alimentação Hospitalar 70.869.116 117.169.116 117.169.116 115.893.402 
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 
0001 - Fornecimento de Alimentação Hospitalar-Rede Hospitalar - 
SES- Distrito Federal 70.869.116 117.169.116 117.169.116 115.893.402 

6016 - Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próte ses 70.000.000 53.972.825 53.366.951 46.323.819 
4216 - Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses- 
Cirúrgicas - SES- Distrito Federal 60.000.000 50.506.843 49.996.672 44.501.601 

4217 - Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses-
Ambulatoriais Para Distribuição Gratuita – SES - Distrito Federal 10.000.000 3.465.982 3.370.280 1.822.218 
6049 - Atenção a Saúde Bucal  1.275.001 3.662.742 3.536.885 2.717.393 
0007 - Atenção a Saúde Bucal- SES- Distrito Federal 1.275.001 3.662.742 3.536.885 2.717.393 
6050 - Prevenção, Controle do Câncer e Assistência 
Oncológica 1.513.000 2.117.578 1.359.255 627.990 
3156 - Prevenção, Controle do Câncer e Assistência Oncológica - 
SES- Distrito Federal 1.513.000 2.117.578 1.359.255 627.990 
6052 - Assistência Voltada À Internação domiciliar 19.492.640 5.882.640 3.863.240 2.406.893 
0003 - Assistência Voltada À Internação domiciliar- SES - Distrito 
Federal 19.492.640 5.882.640 3.863.240 2.406.893 
6055 - Assistência À Saúde Para O Sistema Prisional  712.800 2.813.101 1.171.676 37.948 
0001 - Assistência À Saúde Para O Sistema Prisional – SES - 
Distrito Federal 712.800 2.813.101 1.171.676 37.948 

9083 - Concessão de Bolsas de estudo 28.026.815 45.574.184 45.187.738 45.187.738 
0003 - Concessão de Bolsas de estudo- Residentes – SES - 
Distrito Federal 28.026.815 45.574.184 45.187.738 45.187.738 

Total do Programa 1.005.682.606 1.339.351.070 1.184.152.167 971.669.462 
 

1- Atenção Primária em Saúde  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
001 – Atenção Primária em Saúde – Implementar a ate nção primária em saúde no DF com ênfase na 
expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da F amília, garantindo a universalidade do acesso 
aos serviços de saúde e a equidade no atendimento d as necessidades da população com vista à 
promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida .       

 

Indicadores: 

 

Denominação do Indicador Unidade 
de Medida  

Índice 
Mais 

Recente 
Apurado em Periodicidade  

de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Proporção da População 
Cadastrada pela Estratégia 
Saúde da Família % 13,24 31/03/2011 Anual 

50/ 
23,60 

58/ 
25,58 66 75 SIAB 

Taxa de mortalidade infantil % 11,97 31/12/2011 Anual 11,6/11,64 
11,4/ 
12,7 11,2 11 SIM 

Taxa de mortalidade neonatal % 8,62 31/12/2011 Anual 8,29/8,51 
8,19/ 

9,1 8,09 8 SIM 

Taxa de mortalidade pós-
neonatal % 3,34 31/12/2011 Anual 3,31/3,13 

3,21/ 
3,6 3,11 3 SIM 

Proporção de nascidos vivos de 
mães com 7 ou mais consultas 
de pré-natal % 64,73 31/12/2011 Semestral 

70/ 
65,7 

75/ 
66,13 78 80 SINASC 

Proporção de óbitos de 
mulheres em idade fértil e 
maternos investigados % 83 31/12/2011 Trimestral 

85/ 
93,34 

90/ 
73,68 95 95 SIM 

Número de novos casos de 
sífilis congênita Unidade 117 31/12/2011 Semestral 

72/ 
124 

65/ 
132 59 53 SINAN 

Taxa de Internações por 
Diabetes Mellitus e Suas 
Complicações %/ 10.000 7 31/03/2011 Trimestral 

6,8/ 
6,8 

6,4/ 
7,4 6,1 5,8 

PECD/SAP
S/SES 

Cobertura de acompanhamento 
das condicionantes de saúde 
do Programa Saúde da Família 

% 10,56 31/12/2011 Anual 
30/ 
30 

40/ 
26,32 50 70 

Sistema de 
Gestão do 
Programa 

Bolsa 
Família na 

Saúde 
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Denominação do Indicador Unidade 
de Medida  

Índice 
Mais 

Recente 
Apurado em Periodicidade  

de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Cobertura populacional 
estimada pelas equipes de 
atenção básica % 14,4 31/12/2011 Anual 

60/ 
52,20 

68/ 
49,79 76 86 CNES 

Média da ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada % 0,11 31/12/2011 Anual 

0,2/ 
0,12 

0,3/ 
0,22 0,4 0,5 SIA / IBGE 

Cobertura populacional 
estimada pelas equipes básicas 
de Saúde Bucal % 3,62 31/12/2011 Anual 

92/ 
28,19 

28/ 
28,19 35 42 

SIAB / 
IBGE 

Proporção de Óbitos infantis e 
fetais investigados % 50,69 31/12/2011 Anual 

50/ 
84 

53/ 
74 56 60 SIM 

Taxa de mortalidade  prematura 
(<70 anos) pelo conj. das 
quatro principais doenças 
crônicas não transmissíveis- 
DCNT (Doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas) 

% / 
100.000 1,9 31/12/2010 Anual 

2/ 
2 

2/ 
-4,4 2 2 SIM 

Razão de exames 
citopatológicos do colo de útero 
em mulheres de 25 a 64 anos e 
a população feminina na 
mesma faixa etária % 0,12 31/12/2011 Anual 0,12/0,11 

0,12/ 
0,38 0,12 0,12 SIA / IBGE 

Proporção de unidades de 
atenção primária e ESF 
ofertando pelo menos uma 
prática integrativa em saúde – 
PIS % 45 31/12/2011 Anual 

50/ 
48,1 

60/ 
48 70 80 

GERPIS/D
CVPIS/ 
SAPS 

 

Para implementação da atenção primária em saúde no DF, a SES foca seus esforços na 
expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família - ESF, promovendo a universalidade do acesso 
aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população com vista à promoção 
da saúde e a melhoria da qualidade de vida. 

No Distrito Federal, a política de atenção primária à saúde é desenvolvida por meio de uma 
rede de serviços composta por 158 Unidades Básicas de Saúde - UBS de portes e distribuição variáveis. 
Dentre estas a rede é composta por 60 Centros de Saúde Tradicionais, 06 Centros de Saúde convertidos 
para ESF, 09 Clínicas de Saúde da Família e 41 Postos de Saúde, urbanos e rurais e 42 Unidades Básicas 
de Saúde alugadas/cedidas. Essas unidades de saúde, além das ações de assistência aos indivíduos e 
famílias, executam os programas estratégicos da atenção primária: atenção aos ciclos de vida e práticas 
integrativas, saúde prisional, saúde de populações vulneráveis e atenção domiciliar. 

No PPA 2012-2015 tem-se como meta para 2013 uma cobertura populacional pela estratégia 
de Saúde da Família de 58%. Cada equipe de Saúde da Família tem como público alvo beneficiário cerca 
de três mil pessoas cadastradas por equipe. Em 2013, a cobertura em novembro alcançou 21,29%, com 
uma população beneficiária de 593.533 pessoas. O não alcance da meta proposta justifica-se, entre outros 
aspectos pela dificuldade de infra-estrutura com relação à construção de novas UBS, reformas e 
ampliações das existentes, processos licitatórios não concluídos, equipe reduzida de engenheiros e 
arquitetos na SES-DF para elaborar e acompanhar os projetos, questionamentos do Tribunal de Contas da 
União sobre a empresa construtora e alta rotatividade de RH, principalmente médicos. 

A atenção básica à saúde inclui também as ações dos Centros e Postos de Saúde, que 
atualmente cobrem 28,50% da população. Esse percentual somado à cobertura pela estratégia de saúde da 
família (21,29%) eleva a 49,79% a cobertura global da população pela atenção primária à saúde , segundo 
dados de novembro de 2013. 

Foram inauguradas 04 Clínicas da Família no exercício de 2013, sendo uma unidade localizada 
em Samambaia para 05 equipes, uma no Recanto das Emas para 05 ESF e duas em Sobradinho que 
abrigam 5 e 7 equipes. Foram concluídas 09 reformas em 2013: em Sobradinho foram concluídas as 
reformas nos estabelecimentos de Engenho Velho e Posto de Saúde Rural nº 02 – Córrego do Ouro; em 
Planaltina os Postos de Saúde Rural - PSR de Rio Preto e São José; no Gama o CS 04, CSG 05 e DF 209; 
em Ceilândia foram os CSC 09 e 10. Há 04 reformas em andamento, sendo 01 na Asa Sul, 01 no Gama, 01 
no Lúcio Costa, e 01 em Candangolândia.  

As Academias de Saúde são uma Política Nacional que visa à promoção da saúde e 
prevenção de enfermidades. Para a implantação dessas Academias, a SES-DF cadastrou 16 propostas de 
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“Polos” no Fundo Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde em 2011 e 2012. A planta-baixa das Academias 
está aprovada, aguardando a conclusão dos projetos complementares para iniciar o processo licitatório.  

Em 2013 deu-se ênfase, também, à melhoria dos processos de gestão pelas Diretorias 
Regionais de Atenção Primária à Saúde (DIRAPS) com realização de várias atividades de qualificação. 
Destacam-se as Oficinas de Diagnóstico e Planejamento da Atenção Primária à Saúde I, II, III e IV. Além 
disso, implementou-se o acompanhamento das regionais do Gama, Guará, Recanto das Emas, Samambaia 
e Sobradinho.  

Manteve-se o acompanhamento, incentivo e apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) (Portaria MS Nº. 1.654, 19 de julho de 2011), pactuando metas e 
resultados com as equipes de Atenção Primária à Saúde. O referido programa entrou em seu segundo ciclo 
a partir de 05/04/2013, quando 118 equipes de ESF/EAB, 3 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 
10 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) efetivaram adesão ao mesmo.  

Em 2013, teve início o Projeto de Pesquisa Cartografia do Apoio Institucional e Matricial no 
SUS do DF, de iniciativa da Universidade de Brasília e FIOCRUZ, que tem como objetivo apoiar áreas 
prioritárias da gestão em saúde e formar apoiadores na Atenção Primária à Saúde. O projeto está sendo 
desenvolvido nas Regionais de Saúde do Gama e do Recanto das Emas.  

Para assegurar recursos humanos para a APS, foram ratificadas e solicitadas ampliações de 
carga horária dos servidores: Cirurgião Dentista, Técnico Higiene Dental, Enfermeiros, Auxiliares de 
Enfermagem, Farmacêuticos, Médicos Pediatras, Ginecologistas, Técnicos Administrativos, Nutricionista. 
Isto feito implicará em aumento da cobertura da APS e fortalecimento das equipes atualmente formadas.  

Foi elaborada e publicada a Portaria n° 218 que reg ulamenta a prescrição de medicamentos e 
solicitação de exames, dentro dos programas de saúde pública pela enfermagem, com base em atribuições 
definidas pelo MS para a atuação na APS/DF. A publicação desta Portaria deve-se ao fato de os 
enfermeiros terem uma forte atuação dentro da APS/DF e necessitarem de uma legitimação das ações 
previstas em portaria ministerial.  

Foram aprovados Protocolos para Atuação de Enfermeiros na APS nas áreas de diabetes, 
hipertensão, tuberculose e imunização I e II. Ainda nesse contexto foi elaborada a nota técnica – 
“Solicitação de mamografia por profissional Enfermeiro”. Outros protocolos da Atenção Primaria á Saúde 
(APS) também foram aprovados: Saúde do Adolescente, Fluxo de Desospitalização para Pacientes 
clinicamente estáveis, internados em enfermarias, com possibilidade de continuidade de tratamento no 
domicílio e residentes no Distrito Federal, Deficiência de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD), Saúde 
do Idoso e Insulinoterapia. 

Para definição do marco legal para o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, a 
SAPS participou da elaboração do Projeto de Lei que cria e regulamenta a carreira do ACS e dos Agentes 
de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS em regime estatutário na SES-DF. Esse Projeto foi aprovado 
pelo Governador e pela Câmara Legislativa e publicado no DODF em 17/12/2013. A SAPS participou 
também do projeto para contratação temporária de AVAS, 410 vagas já aprovadas, com publicação no 
DODF. 

Em relação à capacitação dos recursos humanos para a APS, em 2013, foram capacitados 
4.364 servidores das áreas de saúde da mulher e da criança, saúde dos adolescentes, saúde do idoso, 
saúde do adulto, controle da hipertensão e diabetes, saúde prisional, saúde de populações vulneráveis, 
práticas integrativas em saúde, atenção domiciliar, planejamento e gestão das ações das equipes de saúde 
da Família e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, além de outras atividades de educação permanente 
em parceria com a SVS. 

 
1.1- Programa “Mais Médicos” 

O Programa “Mais Médicos” para o Brasil tem a finalidade de ampliar o número de médicos na 
atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS). O Programa prevê: 
a melhoria em infraestrutura e equipamentos para a saúde; a expansão do número de vagas de graduação 
em medicina e de especialização/residência médica; o aprimoramento da formação médica no Brasil – 2º 
ciclo e a chamada imediata de médicos para regiões prioritárias do SUS. No segundo semestre de 2013, a 
SES-DF aderiu a esse Programa. No ato da adesão, fez-se a solicitação de 97 médicos. A partir de 
setembro/2013 a SES-DF começou a receber esses profissionais. 
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Número de médicos integrantes do projeto “Mais Médi cos”  

Ciclos N° 
Data de 
início OBS 

Total 
final 

1º ciclo: médicos brasileiros/com diploma revalidado 
     

 01 médico solicitou desligamento em  novembro. 
  

7 02/09/2013 6 

2º ciclo: médicos brasileiros/com diploma revalidado 
     

 01 médico foi desligado em dezembro/2013. 
  

9 01/10/2013 8 

2º ciclo – 1ª etapa – médicos cooperados (cubanos) 
    

  
  

35 28/10/2013 35 

2º ciclo – 2ª etapa – médicos cooperados (cubanos) 
    

  
  

11 02/12/2013 11 

Total   62     60 
Fonte: SAPS/SESDF 

 
Em atenção às normas ministeriais, a SES DF está repassando a todos os médicos 

participantes ajuda pecuniária para moradia e alimentação no valor de R$1.500,00 para moradia e R$ 
371,00 para alimentação, totalizando R$ 1871,00. 

Ainda, para reforçar a implantação da Estratégia de Saúde da Família, foi instituída a Comissão 
de Coordenação do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB/Projeto Mais 
Médicos do DF, por meio da Portaria nº 89 de 22 de abril de 2013, republicada em 22 de outubro de 2013. A 
comissão é composta por representantes do Ministério da Saúde, da Subsecretaria de Atenção Primária-
SAPS, da Subsecretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde-SUGETS, da Fundação de Ensino e 
Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS, das Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde-DIRAPS, 
da Universidade de Brasília/faculdade de Medicina e do Conselho de Saúde do Distrito Federal. Os médicos 
participantes recebem supervisão da Faculdade de Medicina da UNB e o curso de especialização está 
sendo ministrado pela Fiocruz/Mato Grosso do Sul, via Educação à Distância (EAD). 

 
1.2 - Programa de Atenção Integral à Saúde do Adole scente  

A Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes do Distrito Federal tem como objetivo 
desenvolver um conjunto de ações com o propósito de atender aos adolescentes em uma visão 
biopsicossocial, enfatizando a promoção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico precoce, tratamento e 
reabilitação, melhorando a qualidade de vida dos adolescentes e de suas famílias.  

A faixa etária assistida neste Programa é de 10 a 19 anos, conforme preconizado pela 
Organização Mundial de Saúde. Em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde, a Atenção 
Integral à Saúde de Adolescentes do Distrito Federal tem como prioridade os eixos de atenção: promoção do 
crescimento e desenvolvimento saudáveis, prevenção e detecção de agravos a essa faixa etária; atenção à 
saúde sexual e à saúde reprodutiva; redução da morbi-mortalidade por causas externas (abordagem do uso 
abusivo de álcool e outras drogas e atenção à saúde de adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas). 

Para o desenvolvimento dos eixos de atuação são realizadas ações de implementação do 
Programa de Atenção Integral a Saúde de Adolescentes (PRAIA), do Plano de Implantação das Cadernetas 
de Saúde de Adolescentes (PCA), do Plano Operativo Estadual de Atenção Integral a Saúde de 
Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas do DF (POE-DF) e do Programa Saúde na 
Escola do DF (PSE – DF). Os recursos recebidos do Ministério da Saúde, fundo a fundo, disponíveis na 
fonte 138(MS), são para incentivo das ações do POE e PSE. 

Em 2013, as atividades rotineiras de supervisão, participação em grupos de trabalho, 
elaboração de documentos normativos e outros constituíram grande parte das ações realizadas. Entre 
essas merecem destaque algumas ações: a organização da dispensação de medicamentos para os 
adolescentes das unidades de internação; a elaboração de um protocolo de atendimento para os 
adolescentes das unidades socioeducativas de internação, com a estruturação de fluxos de atendimento, 
fluxos de referência e contra-referência e normas/rotinas para atenção a essa clientela; aprovação do 
Protocolo de Atenção à Saúde de adolescentes do Distrito Federal no CPPAS em 30.09.2013; elaboração 
da Carteira de Serviços da Atenção à Saúde de Adolescentes; participação na Semana Saúde na Escola 
que aconteceu de 11 a 15 de março na rede de ensino pública com o tema Prevenção à Obesidade e 
Acuidade Visual para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e com o tema Prevenção 
às Drogas e Promoção da Atividade Física para o ensino médio e séries finais do ensino fundamental; 
Organização do Seminário Internacional sobre a Saúde, Adolescência e Juventude “Promovendo a 
equidade e construindo habilidades para a vida”, por meio de Visitas guiadas com integrantes de 13 países 
e da articulação com Secretaria da Cultura para atividades culturais do Seminário. 

Dentre as  atividades de capacitação, destacou-se: realização de aula para 4 (quatro) turmas 
do Programa Mais médicos do MS; atualização em Saúde de Adolescentes baseada em discussão de 
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casos clínicos para os profissionais do PRAIA e do Sistema Socioeducativo do DF; capacitação dos 
profissionais das unidades socioeducativas de internação sobre o Protocolo Operacional Padrão, referente 
aos processos de trabalho nos Núcleos de Saúde das Unidades e treinamento para preenchimento do 
cadastro SCNES das Unidades de Internação. 

O indicador utilizado para avaliação de desempenho desse programa é a Proporção de 
Recém-Nascidos de Mães Adolescentes em determinado período e localidade.  Por definição do MS, 
apenas 10% dos partos de mães em idade fértil (10-49 anos) devem ser de mães adolescentes (10 a 19 
anos). No DF, tem ocorrido redução das taxas, nos últimos anos superior à média nacional que é de 21%. A 
meta para 2013 foi de 13,2%. Até o 2.º quadrimestre de 2013, a proporção de nascidos vivos de mães 
adolescentes alcançou 13,6% (esse dado ainda  é parcial e provisório). Essa redução está relacionada a 
vários fatores: ações educativas e de promoção em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, distribuição de 
contraceptivos de emergência, preservativos e insumos para o planejamento reprodutivo em unidades de 
saúde, shows e manifestações populares. O DF apresentou a menor taxa desse indicador no país, entre as 
várias unidades federada, e apresentou uma redução nos últimos 11 anos de 38%, enquanto a média 
nacional foi de 21%. 

A estratégia de implementação das Cadernetas de Saúde de Adolescentes (CSA) vem sendo 
realizada desde 2009, com distribuição de 500.000 unidades até 2013, em todas as regionais de saúde, 
com ações conjuntas de sensibilização e qualificação da rede de saúde e educação para sua adequada 
utilização.  
 
1.3 - Promoção da Saúde Materno-Infantil  

1.3.1 - Atenção à Saúde da Criança 

A área de atenção à saúde da criança tem como missão a gestão e a coordenação da atenção 
e do conhecimento relativos à saúde da criança no âmbito do Sistema Único de Saúde com a finalidade de 
promover a saúde infantil de forma integral, humanizada e com qualidade.  

São áreas prioritárias na atenção à saúde da criança:  
• Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno;  
• Vigilância da mortalidade infantil e fetal através da investigação dos óbitos infantis e fetais. 
• Incentivo e qualificação da vigilância do crescimento e desenvolvimento; 
• Atenção integral às doenças prevalentes na infância; 
• Atenção à saúde do recém-nascido, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade; 
• Prevenção de violências e promoção da cultura de paz na infância. 
• Distribuição de cadernetas da criança para as maternidades públicas e privadas do DF. 
A coordenação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança – PAISC articula as 

regionais e o núcleo central e monitora periodicamente os indicadores e as metas pactuadas relacionados à 
saúde da criança. Ainda, acompanha a implantação de políticas e programas estratégicos e as atividades 
nas UBS, de acordo com o perfil epidemiológico dos diversos territórios, bem como presta assessoramento 
nas atividades de educação continuada e pesquisa em saúde. Dentre as coordenações e os programas 
ligados à saúde da criança, estão: coordenação de Aleitamento Materno e Bancos de Leite Humano; comitê 
de Prevenção e Controle do Óbito Fetal e Infantil; Programa de Triagem Neonatal (PTN-DF); Programa 
Saúde na Escola.  

As ações de assistência à saúde da criança estão ligadas ou possuem interface com: Rede 
Cegonha, Programas Nacionais de Suplementação do Ferro e de Vitamina A, Programa Bolsa Família, 
Programa Nacional de Imunização, entre outros. 

Na pactuação das diretrizes, dos objetivos, das metas e dos indicadores para os anos de 2013 
a 2015 da Transição do Pacto pela Saúde para o Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) foram 
definidos os indicadores: taxa de mortalidade infantil e proporção de óbitos fetal e infantil investigados. 

Os gráficos a seguir mostram esses percentuais no período de 2009 a 2013.  
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 
*Dados preliminares 

 
A tabela abaixo mostra os percentuais de investigação dos óbitos  infantil por regional de saúde 

de 1/1/2013 até 29/11/2013: 
 

Investigação de óbito infantil 2013 * 

Região PDL Investigado %Investigado 

Reg Sul 9 90,0 

Reg N Bandeirante 30 96,8 

Reg Guará 16 100,0 

Reg Norte 11 61,1 

Reg Ceilândia 63 62,4 

Reg Brazlândia 7 46,7 

Reg Taguatinga 49 92,5 

Reg Samambaia 14 31,1 

Reg Recanto das Emas 16 59,3 

Reg Sobradinho 8 38,1 

Reg Planaltina 25 89,3 

Reg Paranoá 19 82,6 

Reg São Sebastião 16 94,1 

Reg Gama 21 87,5 

Reg Santa Maria 1 4,2 

Ignorado 0 0 

Em Branco 0 0 

Total 305 65,6 

Fonte: GIASS/DIVEP/SVS/SES-DF  
 * Dados preliminares 

 

A conclusão da investigação dos óbitos infantil e fetal relativos ao ano de 2013 ocorrerá após 
120 dias do término do ano, logo em 30/4/2014. Ressalte-se que até o mês de dezembro de 2013, 48% das 
investigações dos óbitos infantis foram concluídas no prazo considerado oportuno (até 120 dias após a 
ocorrência do evento).    

O gráfico seguinte retrata o comportamento da taxa de mortalidade infantil no DF no período de 
2001 a 2012. 
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Fonte: GIASS/DIVEP/SVS/SES-DF  

 

Até dezembro de 2013 os cálculos indicam uma taxa de mortalidade infantil (TMI) de 12,7, 
sendo 9,1 de mortalidade neonatal e 13,6 de mortalidade pós-neonatal. Todavia, esse dado é preliminar e 
provisório tendo em vista que há um atraso na digitação dos nascimentos no “Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos” e a conclusão da investigação dos óbitos se encerrará em abril de 2014. Essa 
dinamicidade dos dados poderá acarretar mudanças e impedem conclusões sobre a tendência do indicador 
para 2013. 

Na transição do Pacto pela Saúde – COAP para os anos de 2013, 2014 e 2015 foram 
pactuadas as seguintes metas para a TMI, respectivamente, 11,6; 11,4; 11,2.   

A tabela que segue traz o número de óbitos de crianças menores de 1 ano no DF, nos anos de 
2011, 2012 e 2013. 

 

Faixa etária  Ano  

Fx.Etar.Infantil 2011 2012 2013 

< 7 dias 248 266 278 

7-27 dias 108 104 100 

28d-<1ano 143 137 138 

Total 499 507 516 
 

No que diz respeito às atividades dos Bancos de Leite Humano da SES-DF, a tabela a seguir 
resume dados dos anos de 2012 e 2013: 

 
 Volume de LH coletado  Nº de atendimentos individuais Nº de receptores 

2012 15.968,2l 160.984 11.417 
2013* 15.848,9l 142.901 10.597 

Fonte: Coordenação AM e BLH/NUSC/GCV/DVPIS/SAPS/SES-DF  
* Dados preliminares 

 

Em 2013, todos os hospitais da SES-DF que possuem a certificação da Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança foram reavaliados e houve a auto avaliação (monitoramento) online no sistema 
disponibilizado pelo MS. Concluiu-se também a renovação dos equipamentos dos Bancos de Leite Humano, 
além da inauguração do novo espaço do Banco de Leite Humano de Ceilândia. A reforma dos bancos de 
leite em Brazlândia e Planaltina está programada para iniciar em 2014. Como houve a renovação do 
convênio de Cooperação Técnica entre a SES-DF e a FIOCRUZ/MS para apoio da Rede de Bancos de 
Leite Humano do DF houve participação na Missão no Panamá e  recebeu, nas unidades da SES-DF, as 
Missões de Cuba, da Colômbia e de Angola.  

Destaca-se que, durante o ano de 2013 houve concessão de aposentadorias para servidores 
lotados em todos os Bancos de Leite Humano da SES-DF, sem possibilidade de reposição imediata do 
quadro de profissionais. 

O Programa de Triagem Neonatal – PTN manteve a cobertura do exame Teste do Pezinho 
realizado em nascidos vivos, em relação ao ano de 2012 com praticamente 100% de cobertura. Esse 
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percentual aumentou significativamente a partir de 2010 quando iniciou a implantação da coleta do exame 
nas maternidades, antes da alta hospitalar do recém-nascido. Apenas a regional de saúde do Gama obteve 
um percentual abaixo da média do DF como demonstrado na próxima tabela. 
 

Posto De Coleta NV 2013* Cobertura 

HRSAM 1975 100% 

HRSM 2257 100% 

HMIB 3527 100% 

HRAN 883 100% 

Casa de parto S. SEBASTIÃO 215 100% 

HRG 2296 95,60% 

HRT 2363 100% 

HRC 2306 100% 

HRS 1184 100% 

HRPL 1507 100% 

HRGu 0 0% 

HRBZ 742 100% 

HRPa 1339 100% 

Total 20594 99,6% 

Fonte: Coordenação do PTN-DF/NUSC/GCV/DVPIS/SAPS/SES-DF    

* Dados preliminares 

 
Em relação à busca ativa realizada rotineiramente pela equipe do PTN-DF, apenas 0,7% das 

crianças, em 2013, não foram localizadas durante esse ano. Considerando as normativas do Ministério da 
Saúde (MS) e dos órgãos que executam o controle de qualidade, o índice de amostras inadequadas foi 
aceitável: 0,5%. 

O DF também foi habilitado na Fase IV do Programa Nacional de Triagem Neonatal por meio 
da Portaria GAB/MS Nº 1.261, de 14 de novembro de 2013. Além disso, o protocolo de Atenção às Crianças 
com Deficiência de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase foi aprovado pela Comissão Permanente de 
Protocolos de Atenção à Saúde. 

As atividades voltadas para a atenção à criança foram programadas e realizadas levando em 
conta as principais frentes de atuação. Dentre elas, Oficinas, Fóruns, Cursos, Encontros, Seminários e 
Datas Comemorativas. 

Além disso, foi criada a Linha de Cuidado da Saúde da Criança de 0 a 10 anos na Atenção 
Primária que está em processo de implantação e o Protocolo de Atenção Primária à Saúde da Criança. 
Esse documento está em consulta pública para posterior análise da Comissão Permanente de Protocolos 
de Atenção à Saúde. Pesquisas acerca da “Avaliação do Conhecimento em Aleitamento Materno dos 
Agentes Comunitários de Saúde do DF” e “Avaliação da Efetividade e Cobertura do Programa de Triagem 
Neonatal no DF” estão sendo realizadas, bem como a SES está participando do projeto piloto para 
realização do Inquérito Nacional sobre a Prevalência de Aleitamento e Prática Alimentar Saudável em 
crianças de 0 a 24 meses.  

As Cadernetas de Saúde da Criança, recebidas do Ministério da Saúde, foram distribuídas 
mensalmente para as maternidades do DF.  

 
1.3.2 - Atenção Integral à Saúde da Mulher 

As ações voltadas à saúde da mulher são executadas nas Unidades Básicas de Saúde 
(Centros e Postos de Saúde, Clínicas da Família, ESF) e são relativas ao atendimento ginecológico geral, 
prevenção e/ou detecção precoce do câncer ginecológico, especialmente do colo do útero e da mama; 
atendimento complementar às DST no sexo feminino e suas parcerias, planejamento reprodutivo/familiar; 
pré-natal de risco habitual e puerpério e atendimento a mulheres vítimas de violência. Em cada Regional de 
Saúde um profissional assume as tarefas de coordenação do Programa de Saúde da Mulher - Paism e atua 
em articulação com o Núcleo de Saúde da Mulher - NuSM e com as respectivas Diretorias Regionais de 
Atenção Primária à Saúde -Diraps e Unidades de Ginecologia e Obstetrícia. 
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Em 2013, foram organizadas oito sessões de atualização para os coordenadores do Paism  
objetivando atualizar e capacitar esta equipe para cumprimento de suas responsabilidades. Os temas 
abordados em 2013 foram: Violência de gênero, Triagem Neonatal, Asma em gestantes, Saúde do 
adolescente, Fundoscopia, Atenção à saúde das mulheres lésbicas, Diabetes gestacional e Sífilis congênita 
e adquirida. 

O núcleo de saúde da mulher tem responsabilidades específicas no Grupo Condutor Central da 
Rede Cegonha. O processo de implantação da Rede Cegonha (iniciado a partir de maio de 2012) vem 
avançando no que se refere à reorganização da rede de atenção obstétrica e neonatal na perspectiva da 
qualificação dos serviços e dos processos de trabalho.   

Ainda no âmbito da Rede Cegonha, o NUSM participa do monitoramento dos exames de pré-
natal e elaborou as Notas Técnicas “Alta Segura” e “Visita a Maternidade” que compõem o Volume I de 
Notas Técnicas da Rede Cegonha.  

No que se refere ao câncer ginecológico, a atenção primária atua em articulação com a 
Gerência de Câncer/SAS para realizar capacitações e o monitoramento do abastecimento dos insumos e do 
quantitativo de exames realizados.  

Como indicador de desempenho das atividades da atenção integral à saúde da mulher 
estabeleceu-se o índice de Óbitos de Mulheres em Idade Fértil e Maternos investigados.  Para 2013, a meta 
estabelecida foi investigar 90% dos óbitos de mulheres em idade fértil e 100% dos óbitos maternos. No ano 
de 2013, ocorreram 715 óbitos de Mulheres em Idade Fértil, 486 foram investigados o que corresponde a 
67,97% de casos investigados. Para os Óbitos Maternos foram 19 casos e destes 14 investigados 
totalizando 73,68%. Ressalta-se que esses dados são dinâmicos e o prazo para conclusão de investigação 
é de 120 dias a partir da ocorrência do óbito, por isso o dado definitivo somente estará disponível em 2014. 
No quadro abaixo informam-se os dados consolidados por regional de saúde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A meta estabelecida para a “atenção à mulher durante o pré-natal” para 2013 foi: cobertura de 

68,5% de nascidos vivos de mães com 07 ou mais consultas de pré-natal. A tabela abaixo mostra esse 
indicador distribuído por regional (dados preliminares).   

 

Regional 
7 e + 

consultas 
NV % realizadas 

Brazlândia 877 1804 48,6 

Ceilândia 7812 11969 65,3 

Gama  2664 3368 79,1 

Regional Nº de óbitos MIF Nº de casos 
investigados % investigação 

NB/RF/CD 29 25 86,2 

Brazlândia 52 4 7,7 

Ceilândia 132 106 80,3 

Gama 44 18 40,9 

Guará 33 29 87,9 

Norte 35 28 80,0 

Paranoá 32 17 53,1 

Planaltina 60 57 95,0 

Rec. das Emas 47 28 59,6 

Samambaia 69 45 65,2 

Santa Maria 41 22 53,7 

São Sebastião 22 18 81,8 

Sobradinho 46 20 
43,5 

 

Sul 15 11 73,3 

Taguatinga 92 58 63,0 

Total  715 486 68,0 
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Regional 
7 e + 

consultas 
NV % realizadas 

Guará 2622 3604 72,8 

NB/RF/CD/PW 2666 3879 68,7 

Asa Norte 3080 4018 76,7 

Paranoá 2361 3712 63,6 

Planaltina 2386 4346 54,9 

Recanto das Emas 2140 3516 60,9 

Samambaia 3576 6071 58,9 

Santa Maria 1731 2725 63,5 

São Sebastião 1849 2901 63,7 

Sobradinho 2894 4311 67,1 

Asa Sul 1595 2140 74,5 

Taguatinga 6453 10409 62,0 

Ignorado 640 970 66,0 

Em branco 1239 1936 64,0 

Total  46589 71683 65,0 
                                                Fonte: SINASC-GIASS/DIVEP/SVS/SES-DF 
                                                       Dados atualizados em 20/08/2013 

 

Observou-se uma melhora no desempenho durante os quadrimestres ao longo do ano, diante 
disso e por se tratar de dados parciais há a possibilidade de alcance da meta. Porém, algumas Regionais 
de Saúde apresentaram um baixo desempenho ao longo do ano, como em anos anteriores. Paralelamente, 
aquelas com melhor desempenho foram as mesmas do ano anterior. Esses dados indicam a necessidade 
de qualificação do acompanhamento às gestantes, não só no que se refere a quantidade de consultas como 
na qualidade dessas. A “Rede Cegonha” está atenta a esta necessidade e definindo estratégias para 
superação do problema. Finalmente, dentre os diversos desafios para qualificação da atenção obstétrica a 
redução dos casos de sífilis em gestantes e de sífilis congênita foi considerada prioridade.  

Em 2013 a frota de Unidades Móveis de Saúde da Mulher foi ampliada para 4 carretas, todas 
com a capacidade de realizar diariamente 50 mamografias, 50 ecografias e 50 preventivos do câncer do 
colo do útero.  

Desde o início do funcionamento das unidades móveis (8/3/12) até 20/12/13 foram realizados 
110.661 exames: 37.949 mamografias; 39.473 ecografias diversas e 33.239 preventivos do câncer do colo 
do útero. Durante as atividades do Outubro Rosa uma Unidade móvel funcionou durante duas semanas na 
Rodoviária do Plano Piloto.  

 
1.4 - Atenção à Saúde do Idoso  

A integralidade da Atenção à Saúde do Idoso visa promover a saúde integral, reduzir a 
morbimortalidade e propiciar o acesso aos serviços oferecidos. As atividades são dirigidas a uma população 
que, de acordo com as estimativas da SVS é de 240.208 idosos em 2013, o que corresponde a 8,61% da 
população de Brasília.  

Para verificação do impacto das ações da saúde do idoso o indicador utilizado no pacto pela 
saúde é a “Taxa de Fraturas de Fêmur em pessoas com 60 anos ou mais”, para o ano de 2013 temos a 
perspectiva do alcance da meta, pois até novembro o valor apurado foi de 10,16 internações a cada 10.000 
habitantes (244 internações no total).   
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Meta Nacional 
Meta DF 

2013 
Indicador 

Apurado em 

30/11/2013* 

Redução de 2% da taxa de internação hospitalar em pessoas 
idosas por fratura de fêmur referente ao ano anterior 

14,89/10.000 
habitantes 

Taxa de internação hospitalar de 
pessoas idosas por fratura de fêmur 

10,16/10.000 
habitantes 

*Janeiro a Novembro de 2013 
 

No tocante à “Saúde do Idoso” tiveram destaque as atividades: fórum sobre disfunção sexual 
em parceria com o Núcleo de saúde do Homem, 87 pessoas participaram;  realizadas duas Capacitações 
em Saúde do Idoso, foram 85 inscritos e 63 certificados; adquiridos e distribuídos 20 dinamômetros para 
avaliação e força de preensão palmar em idosos para todos os Programas de Atenção Integral a Saúde do 
Idoso, em todas as regionais; produzidos e distribuídos folder sobre a saúde bucal do Idoso Pesquisa sobre 
“O Perfil das Internações Hospitalares dos idosos do Distrito Federal”; Pesquisa sobre “A Situação de 
Saúde dos Idosos residentes no Distrito Federal”; padronização e elaboração do protocolo dos 
antidepressivos Citalopram e Mitarzapina para uso em idosos (o protocolo está sob consulta pública); em 
parceria com Secretaria de Esporte e Lazer, houve a ampliação das Escolas de Avós que foram realizadas 
nas seguintes regionais: Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Asa Sul, Gama, Recanto das Emas, Riacho 
Fundo, Santa Maria, Taguatinga, Brazlândia e São Sebastião; elaborada cartilha para o idoso. 

 

1.5 - Ações Básicas de Saúde do Adulto  
As Ações Básicas de “Saúde do Adulto” compreendem atividades de educação, promoção, 

prevenção e recuperação da saúde para casos de Hipertensão e para a “Saúde do Homem”, como forma de 
alcançar a integralidade no cuidado prestado ao adulto. Estima-se que no Distrito Federal, 30% da 
população adulta, mais de 400 mil pessoas, tem hipertensão arterial e desses somente 52% conhecem 
essa condição.  

São realizadas ações de prevenção, tratamento e controle no âmbito do Distrito Federal por 
meio da Estratégia Nacional do Ministério da Saúde, na qual incluem-se diversas estratégias de saúde 
públicas cientificamente efetivas e sustentáveis para prevenir e controlar a hipertensão arterial e suas 
complicações, mediante o cuidado integral a esse agravo. Com esse objetivo diversas ações são 
desenvolvidas:  formulação de Protocolos de Hipertensão Arterial e Prevenção de Doença Cardiovascular e 
Doença Renal Crônica; Educação Permanente de médicos e enfermeiros da rede assistencial da Atenção 
Primária de Saúde; implementação do Sistema Informatizado de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus da Atenção Primária de Saúde. O SIS-Hiperdia é o sistema nacional de cadastro e 
monitoramento de Hipertensos e Diabéticos atendidos na rede básica, que será reformulado com a 
implantação do e-SUS (Sistema de Prontuário Eletrônico). 

O indicador que mede indiretamente o impacto das ações básicas do “Programa de 
Hipertensão Arterial” na prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação 
continuada na população de 30 a 59 é a taxa de internação por AVC no DF. A série histórica analisada 
mostra redução da taxa, confirmando o impacto dessas ações. Abaixo segue quadro com dados referentes 
ao ano de 2012, e até julho de 2013, que informam sobre ocorrência de internações hospitalares por AVC 
na população de 30 a 59 anos e mostra o impacto das ações de saúde relacionadas às doenças 
cardiovasculares, especialmente no que se refere ao diagnóstico, promoção do auto-cuidado e tratamento 
adequado da Hipertensão Arterial. 

 

Denominação do Indicador Unidade De Medida 
Taxa 
2012 

 Taxa         
2013* 

Taxa de internações por acidente vascular 
cerebral (AVC) 

Nº de internações por AVC na população de 30 a 59 anos 
no DF/população de 30 a 59 anos no DF x 10.000 

4,84 2,29 

   *Dados até julho de 2013  

 

No âmbito do Programa de “Hipertensão Arterial”, entre as ações realizadas em 2013 
destacam-se: inicio da implantação do Tele-ECG; eventos Saúde Para Todos na Cidade Estrutural, São 
Sebastião e Paranoá, com verificação de pressão arterial, glicemia capilar, triglicerídeos e colesterol, 
orientações sobre atividade física e alimentação, consulta com cardiologista, nutrição e realização de ECG; 
reuniões mensais com Hospital do Coração de Brasília para implantação da Telemedicina (ECG, MAPA, 
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Holter e segunda opinião); realização da Semana Nacional de Prevenção e controle da Hipertensão Arterial, 
com diversas ações como o Lançamento Nacional da Campanha “Eu sou 12 por 8 - 2013”.  

Nesses eventos foram ofertados aos usuários aferição de pressão arterial, estratificação de 
riscos cardiovasculares, aferição de triglicerídeos e colesterol, avaliação e orientação nutricional, realização 
de ECG e Ecocardiograma de carótidas para os usuários classificados como alto e muito alto risco. Durante 
o período, houve também mobilização das Regionais que realizaram campanhas em: Taguatinga III 
Caminhada e circuito de saúde “Eu sou 12 por 8; Ceilândia; Guará; Paranoá; Cidade Estrutural e  
Samambaia. 

“Eu sou mais 12” é parte da campanha Nacional de Prevenção e Controle da Hipertensão 
Arterial (Lei Federal nº 10.439 de 30 de Abril de 2002), criada pelo departamento de Hipertensão Arterial da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem como objetivo engajar profissionais de saúde e o público em geral 
na luta pela melhora das condições de tratamento e prevenção dessa condição.  

A tele-medicina foi utilizada no Programa de Hipertensão mediante a implantação do Tele-
ECG. Por meio desse sistema, foram realizados, a partir de junho até novembro de 2013, 43.852 exames 
de ECG em pacientes residentes em todas as regionais do DF.  

Foram realizadas ações de prevenção e promoção à saúde: dos servidores da SES-DF, em 
parceria com a DIAU; dos servidores do SLU em parceria com o CEREST; do público da Regional do 
Gama; dos Servidores do parque industrial (em alusão ao combate ao Câncer e Saúde do Homem); dos 
servidores da DIVAL, em parceria com o CEREST. Em todos esses eventos houve aferição de Pressão 
Arterial, dosagem de triglicerídeos e colesterol, estratificação de risco cardiovascular, orientações sobre 
hipertensão e seus riscos e realização de ECG. Realizou também  ações voltadas ao publico do Parque da 
Cidade, nas quais, além das atividades executadas nos eventos citados houve  alusão ao combate ao AVC, 
umas das principais complicações da Hipertensão Arterial.   

O “Programa de Hipertensão” participou do “Dia Mundial de Saúde” em 07 de Abril, na feira da 
Torre de TV e participações nos eventos “Saúde Para Todos em Samambaia”, dia 25 de maio de 2013, com 
verificação de pressão arterial, glicemia capilar, triglicerídeos e colesterol, orientações sobre atividade física 
e alimentação, consulta com cardiologista, nutrição e realização de EEG.  

Ainda, entre as atividades do “Programa de Hipertensão” foram apresentados a cada turma do 
programa mais médicos o protocolo de Hipertensão Arterial e a linha de cuidados dos pacientes 
hipertensos. 

 

1.5.1 - Saúde do Homem 
A “atenção integral à saúde do homem” abrange todas as atividades de assistência à saúde do 

homem na faixa etária de 20 a 59 anos, incluindo atividades que visam promover a saúde, reduzir a 
morbimortalidade e propiciar o acesso aos serviços oferecidos. Essa ação é dirigida para uma população 
que, de acordo com os dados do IBGE, em 2012, foi de 748.060 homens o que corresponde a 28,27 % da 
população do DF.  

O Gráfico abaixo mostra a distribuição proporcional da população masculina por faixa etária.  
 

POPULAÇAO MASCULINA POR FAIXA ETÁRIA
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As ações executadas pela “Saúde do Homem” compreendem a prevenção à violência e o 
rastreamento de Dislipidemia, Diabetes, Hipertensão, disfunções sexuais, patologias do trato urinário, 
DST/AIDS, patologias pulmonares, câncer, depressão, estresse, além do rastreamento de usuários de 
Tabaco e Álcool/Drogas. Também está entre essas ações a “educação em saúde”. 

Entre as atividades desenvolvidas 2013 destacam-se: realização do Fórum de Disfunção 
Sexual; elaboração, de Linhas de cuidado do Homem, protocolo para padronizar medicação da hiperplasia 
prostática; e da Ficha de avaliação de Saúde do Homem. Ações  de prevenção:  Estação do metrô; Saúde 
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para Todos:  Estrutural, Paranoá, São Sebastião, Samambaia; Novembro azul: Corrida Olímpica  na 
Regional do Gama; Ação no  Dia dos Pais; Roda de conversa:  Parque de Apoio;  Prevenção para 
condutores do SAMU e matriciamento na Regional de Ceilândia  para  ações  de acolhimento, paternidade e 
cuidado e urologia. 

Algumas dificuldades limitaram a execução das ações de “Saúde do Homem”, entre elas, 
morosidade no andamento do processo de licitação para produção de material informativo e educativo. 
Além disso, especialistas da atenção secundária (proctologia, urologia, pneumologia, endocrinologia, 
dermatologia, gastroenterologia, cardiologia) não entregaram os Protocolos com um fluxo direcionado ao 
“atendimento do homem” para a APS. Esses Protocolos têm a finalidade de nortear os médicos da Atenção 
Primária a Saúde a direcionar o atendimento, evitando, assim, encaminhamentos desnecessários para a 
atenção especializada. Esses Protocolos/fluxo são importantes para sistematizar a APS da SES/DF e 
amenizar o sofrimento dos usuários. Esses protocolos contemplarão todos os ciclos de vida. 

 

1.5.2 - Atendimento ao Diabético  
O atendimento ao paciente com Diabetes envolve ações de assistência à saúde voltadas para 

promoção, proteção e prevenção das complicações da doença. As ações de prevenção contemplam o 
rastreamento do diagnóstico de Diabetes Melito na população e concentram-se nas atividades de rotina nos 
Centros de Saúde e pelas equipes de Saúde da Família. Essas ações são executadas pelas unidades 
básicas de saúde e equipes de saúde da família. 

Para estruturação do atendimento ao paciente diabético,  foram capacitados, 740 profissionais 
da Atenção Primária à Saúde das seguintes categorias: médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de 
enfermagem e nutricionistas.  

Foram adquiridos, por meio de processo regular os seguintes insumos: fitas reagentes para 
verificação de glicemia capilar para distribuição nas unidades de saúde e uso domiciliar de pacientes; 
lancetas de uso hospitalar para punção de sangue capilar; lancetas e lancetadores de uso domiciliar para 
distribuição aos pacientes diabéticos. Foram também adquiridos, por meio de processo regular, cadeiras 
podiátricas, mochos e dopplers vasculares para avaliação e tratamento do pé diabético, as quais foram 
distribuídas e instaladas nas unidades que já realizam o tratamento do pé diabético e nas que passarão a 
atender após o treinamento citado acima.  

Visando a redução do número de internações o “Programa de Diabetes” tem concentrado 
esforços para garantir os insumos necessários para o controle glicêmico, além da capacitação dos 
profissionais da Atenção Primária. No entanto, defrontou-se com a falta de recursos humanos, que 
inviabiliza muitas atividades necessárias para o controle glicêmico e redução das internações hospitalares, 
principalmente no que diz respeito ao acompanhamento nutricional e consultas com médicos especialistas. 

 

1.6 - Assistência à Saúde para o Sistema Prisional 
A Assistência à Saúde no Sistema Prisional compreende ações individuais e coletivas visando 

promover, prevenir, reduzir e/ou eliminar riscos e agravos à saúde da população privada de liberdade do 
Distrito Federal, por meio de serviços de atenção primária que atendam em caráter complementar às 
necessidades das urgências e emergências em saúde.  

O Sistema Penitenciário do Distrito Federal é composto pelas seguintes unidades: 

Regional Estabelecimentos População 2013 

São Sebastião 

Centro de Internamento e Reeducação – CIR 1581 

Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I 3145 

Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II 2920 

Gama 
Penitenciária Feminina do DF - PFDF 654 

Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP 103 

Guará Centro de Progressão Penitenciária - CPP 1284 
Total    12.276 

 *Dados obtidos pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário/DF 

 

A cobertura de implantação das equipes de saúde no sistema penitenciário foi ampliada de 
2012 para 2013. Em 2012 eram 13 equipes, representando 52% de cobertura da população prisional, em 
2013 esse número elevou-se para 14 equipes, com 58% de cobertura assim distribuída: 
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Regional Unidades 

Prisionais 
Equipes conforme 

Portaria 1777 
Nº Equipes 

Incompletas 
Nº Equipes 

CNES 
População 
Prisional 

% 
cobertura 

São Sebastião 

PDF I 02 02 02 3145 33 

PDF II 03 02 03 2920 50 

CDP 02 02 02 2589 40 

CIR 03 01 03 1581 100 

Gama 
PFDF 02 01 02 654 100 

ATP 02 - 02 103 100 

Guará CPP 01 01 - 1284 - 
Total 07  15 09 14 12.276 58 

 
Os estabelecimentos prisionais do Centro de Internamento e Reeducação, Centro de Detenção 

Provisória, Centro de Progressão Penitenciária possuem Unidades Básicas de Saúde conforme exigido na 
Portaria Interministerial nº 1.777 de 09/09/2003. Em 2013, foram concluídas e inauguradas as Unidades 
Básicas de Saúde nas Penitenciárias do DF I e II. A nova unidade no CPP está em construção. 

Todos os presídios possuem os equipamentos necessários para o seu funcionamento. Em 
2013 foram adquiridos novos consultórios odontológicos, instrumentais odontológicos, mobiliários (mesas, 
cadeiras, macas, etc), Kit de laringoscópios, ECG portátil, Esfingomanômetros, balanças digitais e 
desfibriladores.  

Entre as linhas de atenção, a “Saúde Prisional” atua nas seguintes áreas:  

Saúde Bucal: Atendimentos odontológicos realizados: 

Ano 2011 2012 2013 

Atendimentos 13.567 14.877 19.139 

 

 -Saúde da Mulher: realização do pré-natal; triagem da gestante por meio do papel filtro 
preconizado pela rede cegonha; atendimento nas áreas de terapia ocupacional, psicologia e de serviço 
social; palestras educativas sobre orientação e medidas de anticoncepção e sexo seguro; terapia de 
anticoncepção oral e injetável; 100% das internas com suspeita de gestação têm acesso a exames para 
diagnósticos de gestação; 100% das gestantes têm acesso a consultas de pré-natal de alto risco ou com 
necessidades especiais acompanhadas na Rede SUS; acompanhamento psicológico pré e pós-natal com 
aplicação de escala de rastreamento para depressão pós parto em gestantes e puérperas, (escala de COX); 
promoção e apoio ao aleitamento materno; preparação para separação do binômio mãe-bebê; 
acompanhamento psiquiátrico nos casos de transtornos mentais; rastreamento do câncer cérvico uterino em 
100% das mulheres entre 35 e 54 anos e oferta do exame preventivo Papanicolau; rastreamento do câncer 
de mama com realização de mamografias na carreta da mulher; realização de ecografias na carreta da 
mulher. 

- Saúde do Recém Nascido: Como rotina, após alta da maternidade é realizado o acolhimento 
para o binômio (mamãe e bebê) e encaminhamento para triagem neonatal através do reflexo vermelho e 
teste da orelhinha, Teste do Pezinho e BCG na UBS de referência, orientação sobre a higiene bucal do 
bebê e cuidados com o coto umbilical.  01 (uma) pediatra atende na USP uma vez ao mês. Também é feito 
o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de 0 a 6 meses ou enquanto a criança permanecer 
na Unidade. A imunização é realizada na UBS de referência conforme o calendário vacinal da criança. Além 
disso é feita a identificação dos RN de risco/vulneráveis, acompanhamento e encaminhamento á unidade de 
referência se necessário, Identificação de sinais e situações de risco em saúde mental na infância, incluindo 
a fragilidade da rede de proteção social da criança. 

- DST/HIV/AIDS: No sistema prisional o controle de DST/HIV/AIDS é feito por meio da 
distribuição de preservativos; da Capacitação em Aconselhamento Pré e Pós-teste em parceria com o 
Centro de Testagem e Aconselhamento de Gerência de DST/AIDS/SVS; Fornecimento de antirretrovirais e 
outros medicamentos; do aconselhamento e testagem anti-HIV e VDRL, além das demais sorologias 
indicadas no pré-natal para 100% das gestantes; da triagem com papel filtro Rede cegonha-MS para 100% 
das gestantes; de realização de exames confirmatórios (ELISA e Imunofluorescência) para 100% dos casos 
indicados; do acesso ao tratamento do HIV para 100% dos casos diagnosticados; de 100% de acesso dos 
portadores a pelo menos 2 exames de CD4/CD8 e carga viral por ano; da realização de diagnóstico dos 
portadores de hepatites e encaminhados para condutas  propedêutica para estadiamento e tratamento 
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apropriados; da realização dos exames laboratoriais e biópsia hepática; de acesso a medidas de prevenção 
vacinal. 

Foi firmada parceria com o LACEN para coleta semanal de sangue nos presídios e pactuada a 
testagem semanal de 50 amostras de sangue por unidade prisional. 

- Saúde Mental: No âmbito da “Saúde Mental” no sistema prisional foi implantada equipe 
multidisciplinar composta por psiquiatra, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, assistente social, psicóloga e 
terapeuta ocupacional.  Ainda entre as atividades, houve o atendimento de situação de grave prejuízo a 
saúde decorrente de uso de álcool e drogas na perspectiva de danos com implantação do programa de 
sensibilização aos usuários de drogas referente à Lei nº 11.343 e a criação de estrutura intermediária (Casa 
de Passagem) que beneficie a reintegração de portadores de distúrbios psiquiátricos em parceria com a 
Gerência de Saúde Mental. 

- Controle da Tuberculose: o controle da tuberculose é feito por meio de ações educativas com 
banners fixados nos pátios e palestras sobre sinais e sintomas da tuberculose. Todos os casos 
diagnosticados são tratados de maneira supervisionada pela equipe de saúde, com início imediato do 
tratamento após realização do diagnóstico. Além disso, 100% das pessoas com tuberculose têm acesso a 
aconselhamento e testagem anti-HIV. 

- Controle da Hipertensão e Diabetes: foi realizado mediante a dispensação de 
medicamentos mensalmente;  reavaliação dos HAS e DIA mensalmente com orientações sobre dieta e 
utilização correta dos medicamentos e da implantação da insulina ação prolongada e ultrarrápida para 
controle do diabetes. 

- Dermatologia sanitária – Hanseníase: O controle da Hanseníase foi feito com a busca ativa 
de casos (identificação de sintomáticos dermatoneurológicos) e o diagnóstico clínico e laboratorial. O 
tratamento dos casos foi supervisionado (consulta mensal para a dose supervisionada; avaliação 
dermatológica; dispensação da medicação). Foram realizadas palestras educativas sobre os sinais e 
sintomas da doença.  

O Programa de Imunizações teve continuidade com a sala de vacina no CDP, sendo 
realizada vacinação na porta de entrada aos ingressos e atualização dos cartões de vacina dos internos 
encarcerados, de forma itinerante nas demais Unidades de Saúde Prisional e campanha de vacinação 
contra a influenza. Em 2013, foram vacinadas 19.988 pessoas totalizando 37.737 doses aplicadas.  

A aquisição e controle de medicamentos foram beneficiados pela iimplantação de Farmácia 
Central no Centro de Detenção Provisória;  treinamento de Técnicos Penitenciários para o controle de 
dispensação de medicamentos das farmácias das unidades prisionais e implantação do controle da 
dispensação nas Unidades Prisionais. 

A realização de palestras educativas e atividades em grupo, mediante parceria entre as 
Secretarias de Saúde e Segurança Pública, e a ampliação da equipe técnica, são exemplos de ações que 
poderiam melhorar o trabalho realizado pela equipe no sistema prisional. 

 

1.7- Atenção Domiciliar 
O Programa de Internação Domiciliar da SES-DF (PID DF) teve início em 1994, no Hospital 

Regional de Sobradinho, pela iniciativa voluntária de profissionais que, preocupados com a necessidade 
assistencial específica dos pacientes crônicos internados, procederam à sua desospitalização, levando os 
cuidados profissionais e a humanização do atendimento para o domicílio. 

O público alvo prevalente do Programa é o de idosos portadores de doença crônica agravada 
com incapacidade funcional e dependência física para as atividades da vida diária, com necessidade de um 
cuidador para seu acompanhamento, sob orientação da equipe de saúde. São atendidos pacientes 
portadores de acidente vascular cerebral sequelados, traqueostomizados, em uso de  dieta enteral, com 
colostomia, portadores de úlceras de decúbito, em cuidados paliativos oncológicos, entre outros. 

Essa modalidade assistencial possibilita economia para o sistema público de saúde, liberando 
o leito hospitalar, diminuindo os riscos de infecção e re-internações, além da humanização do atendimento, 
com a participação da família tanto no cuidado quanto nas decisões do Plano Terapêutico junto aos 15 
Núcleos Regionais de Saúde – NRAD - implantados em cada Coordenação Geral de Saúde da SES – que 
contém as Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar – EMAD - e as Equipes Multiprofissionais de 
Apoio – EMAP - compostas por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, 
assistente social, terapeuta ocupacional, entre outros. 

Neste ano de 2013 foram credenciadas mais cinco Equipes Multiprofissionais de Atendimento 
Domiciliar - EMAD e 02 de Apoio - EMAP do Programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde, totalizando 
11 EMAD e 03 EMAP, com implantação do Registro de Atividades Ambulatoriais em Saúde da Atenção 
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Domiciliar (RAAS AD), software do Ministério da Saúde que é alimentado com o registro de procedimentos 
realizados pelas equipes; o envio mensal dessa produtividade é que garante o repasse dos recursos 
financeiros. 

Segundo a atual Portaria nº 963/MS, de 27 de maio de 2013 que redefine a Atenção Domiciliar 
no âmbito do SUS e a Portaria nº 1.505/MS de 24 de julho de 2013, que fixa o valor do incentivo de custeio 
referente à implantação dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), cada EMAD implantada passou a 
receber um incentivo financeiro de R$ 50.000,00/mês e cada EMAP implantada de R$ 6.000,00/mês e os 
recursos orçamentários passaram a correr por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar 
o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD.0003 - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família - 
Melhor em Casa.  

Dessa forma, o repasse do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o Fundo Distrital de Saúde 
(FDS) no ano de 2013 totalizou o valor de R$4.560.880,00 (quatro milhões, quinhentos se sessenta mil e 
oitocentos e oitenta reais), dos quais R$ 2.247.840,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil e 
oitocentos e quarenta reais) foram pela rubrica da Média e Alta Complexidade – MAC/Rede de Atenção às 
Urgências (RAU) correspondente aos meses de fevereiro a setembro e R$2.313.040,00 (dois milhões, 
trezentos e treze mil e quarenta reais) foram pela rubrica do PAB Variável, referente aos meses de outubro, 
novembro e dezembro. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelos Núcleos Regionais de Atendimento Domiciliar - 
NRAD estão: assistência domiciliar nas modalidades AD1, AD2 e AD3 (definidas na Portaria nº 963/MS); 
oxigenoterapia domiciliar; cuidados paliativos; coleta de exames complementares em domicílio; educação 
em saúde no contexto domiciliar e comunitário; fornecimento de dieta enteral, materiais e insumos; 
empréstimo de equipamentos médico-hospitalares. 

Na Tabela abaixo consta a Série histórica da produtividade dos NRAD, no período de 2008 a 
2013.  

Série histórica da produtividade dos NRAD 
 

ANOS 
2008 

( 6 NRAD) 
2009 

(10 NRAD) 
2010 

(10 NRAD) 
2011 

(12 NRAD) 
2012 

(15 NRAD) 
2013 

(15 NRAD) 
Faturamento (SAI e SIH0) 
(R$) 

496.681,12 1.178.178,67 2.048.940,21 2.505.456,39 1.603.708,00 - 

SAI/RAAS AD (R$)      4.560.880,00 

N° de Visita Domiciliar 10.953 14.584 21.180 23.468 27.814 73.847 
N° de Atendimento 
Ambulatoriais 

 25.565 37.789 49.848 76.772 184.895 

N° de procedimentos 
Domiciliares 

 30.901 68.188 74.930 101.328 289.540 

N° de pacientes 
Cadastrados 

1.046 3.699 4.157 4.672 5.251 6.453 

N° de Pacientes Ativos  1.149 1.062 1.024 904 1.184 

Fonte: GEAD/DIAE/SAPS, 2014 

 

Observa-se na série histórica acima que a produtividade dos NRAD foi diretamente 
proporcional ao ritmo de sua implantação, com um expressivo aumento em 2013 em relação a 2012, 
quando a princípio se manteve o mesmo número de NRAD: 15. Tal fato é explicado pelo credenciamento de 
novas equipes EMAD e EMAP, que possibilitaram o aumento do número de profissionais nas equipes dos 
NRAD, seja por ampliação de carga horária, seja por contratação de novos servidores. O faturamento foi 
menor em virtude do início do credenciamento pelo Programa Melhor em Casa, que não permitia mais a 
emissão de AIH pela habilitação anterior da SES-DF. O repasse desses novos credenciamentos passou a 
entrar no Fundo de Saúde Distrital a partir de fevereiro de 2013.  

Os indicadores de monitoramento e avaliação constantes na Portaria nº 963/2013 e na RDC nº 
11/2006, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção 
Domiciliar ainda não foram pactuados junto ao Ministério da Saúde; no quadro abaixo, esses indicadores 
estão apresentados em valores absolutos.  

Indicadores de Atenção Domiciliar 

Indicadores Valores absolutos 2013 

Nº de admissões 1141 
Nº de óbitos 595 
Nº de altas 406 
Nº de pacientes que adquiram infecção 648 
Nº de Internações/reinternações 806 

                                                Fonte: GEAD/DIAE/SAPS, Janeiro de 2014. 
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Durante o ano de 2013, a Gerência de Atenção Domiciliar promoveu capacitação e educação 
continuada dos profissionais lotados nos NRAD e para servidores da SES, por meio da realização do VII 
Curso de Extensão em Atenção Domiciliar em parceria com a FEPECS, no qual foram certificados 40 
profissionais; e da capacitação em Violência, em parceria com a Subsecretaria de Vigilância Sanitária no 
Hemocentro. 

Dos Grupos de Trabalho criados para padronizar protocolos clínicos em AD houve a conclusão, 
aprovação e institucionalização do Protocolo de Fluxo de Desospitalização (Portaria nº 77, publicada no 
DODF de 11.04.2013), o qual está sendo monitorado junto às Autoridades Gestoras de Leito Hospitalar, 
Diretores Regionais de Atenção Primária e NRAD.   

O Programa de Oxigenoterapia domiciliar tem atualmente com 581 pacientes cadastrados; 
houve contratação de nova empresa fornecedora de gases – de forma emergencial pelo término e não 
prorrogação do contrato anterior.  Em andamento processo regular para locação de kits de oxigenoterapia 
domiciliar de baixo e alto fluxo + cilindro e aparelhos portáteis. 

Foram elaborados e impressos 1.000 Manuais do Usuário de Oxigenoterapia Domiciliar 
Prolongada com distribuição aos pacientes cadastrados no Programa. 

Também houve a parceria da Atenção Domiciliar com a Saúde no Sistema Prisional: instalado 
concentrador de oxigênio em alojamento individual na Ala de Tratamento Psiquiátrico do Presídio Feminino 
do DF para um presidiário que preenchia os critérios de admissão ao Programa. 

Houve apresentação da AD na Pós-graduação da Geriatria e Gerontologia na Universidade 
Católica de Brasília – UCB, além da participação em Oficinas, congressos, fóruns e outros. 

Os desafios para a implementação da Atenção Domiciliar no DF estão relacionados a: 
incremento de recursos humanos para o credenciamento das atuais equipes e a abertura de novas; à 
adequação da infra-estrutura física, contemplando-se o espaço definido na RDC nº 11/ANVISA, 
principalmente o destinado à guarda de equipamentos médico-hospitalares para empréstimo aos pacientes; 
número insuficiente de carros próprios e especialmente de motoristas; necessidade de integração à Rede 
de Atenção à Saúde, mormente Atenção Primária, Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Serviço de 
Atendimento Móvel à Urgência – SAMU. 

 
1.8 - Atenção à Saúde das Populações Vulneráveis 

Um dos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) refere-se à equidade. A 
inclusão deste princípio na formulação das políticas de saúde representa um avanço em sua dimensão 
organizacional, considerando que assistência à saúde deve ser prestada no âmbito individual e coletivo. 

No âmbito da SES são implementadas políticas de atenção à saúde de populações 
vulneráveis, de modo a contribuir com a redução das iniquidades no Sistema Único de Saúde (SUS). Além 
disso, as ações, referentes às políticas e programas relacionados a esta população são articuladas , com os 
diversos setores, governamentais e não-governamentais. 

São implementadas ações direcionadas às seguintes populações em situação de 
vulnerabilidade: população rural, pessoas com deficiência, população em Situação de Rua, população 
negra, População LGBT. Além da coordenação do acompanhamento das condicionalidades do Programa 
Bolsa Família desde 2011. 

 

1.8.1 - População em Situação de Rua 
A População em Situação de Rua, PSR, é um grupo heterogêneo que vive em condição de 

extrema pobreza e sobrevive de atividades que desenvolvem, utilizando a rua como espaço de moradia e 
sustento, de forma temporária ou permanente. Por permanecerem a maior parte do tempo na rua, esta 
população encontra-se em situação de vulnerabilidade e risco, interrupção de vínculos familiares e 
comunitários, além de passarem a viver um processo de desfiliação social.  

No Distrito Federal há um grande número de pessoas em situação de rua as quais fazem parte 
de diferentes grupos. Dentre essas pessoas, encontram-se indivíduos com transtornos mentais, com 
doenças infectocontagiosas, dependentes químicos (álcool e outras drogas), além do fato de terem que lidar 
constantemente com a situação de violência e de isolamento social. Esta população tem grande dificuldade 
de acesso aos serviços públicos de saúde. 

As equipes anteriormente existentes que assistiam essa população, como Consultório de Rua, 
coordenada pela equipe de Saúde Mental e Equipe de Saúde da Família sem Domicílio, passaram por um 
processo de transição, adequando-se às diretrizes de organização e funcionamento do Consultório na Rua. 

Em 2013, as três Equipes tiveram seu cadastro realizado no CNES para credenciamento junto 
ao Ministério da Saúde, em conformidade com a Portaria Ministerial nº122 de 25 de janeiro de 2012. 
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As equipes participaram de eventos de formação e aprimoramento, com destaque para o 
Encontro de Consultórios na Rua, organizado pelo Ministério da Saúde e o Encontro de População em 
Situação de Rua entre Brasil e União Europeia, organizado pela Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. 
Foram oferecidos a todos os profissionais das equipes, curso de treinamento em testagem rápida de HIV, 
sífilis e hepatites virais e participação em palestras sobre tuberculose. Curso sobre testagem e 
aconselhamento em HIV/AIDS e abordagem sindrômica em DST. A parceria com as áreas técnicas de 
Tuberculose e Hanseníase foi continuada e foi estreitado o trabalho com as áreas de DST/AIDS e Saúde 
Mental. 

 

1.8.2 - Saúde da População Negra  
Desde a publicação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (MS, 2009), o 

GDF vem contribuindo para a valorização de direitos, identidades, da diversidade cultural e, no caso 
específico da Saúde enquanto Política Pública, para a redução das disparidades e proteção dos direitos 
assegurados em legislação sanitária vigente, especialmente no combate ao racismo e à discriminação nas 
instituições e serviços do SUS local. Na saúde, as desigualdades ético-raciais se refletem nos dados que 
corroboram a redução da expectativa de vida da população negra, tanto pelas taxas de morte materna e 
infantil como pela violência vivenciada de forma mais intensa por esse grupo populacional. 

No âmbito da assistência à População Negra, as principais ações desenvolvidas foram: 
organização, em parceria,  das rodas de conversa sobre racismo institucional; criação,também em parceria, 
do folder sobre Racismo na Infância; criação do folder sobre Saúde da População Negra; Elaboração da 
Carteira de Serviços de Saúde para a População Negra. 

 

1.8.3 - Saúde da População LGBT 
O respeito à diversidade é um dos princípios básicos para construção da equidade em saúde. 

O processo de inclusão em detrimento de atitudes discriminatórias e preconceituosas garante maior acesso 
do cidadão ao SUS. As lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, historicamente vêm sofrendo 
discriminação em virtude de sua orientação sexual e identidade de gênero.  

De acordo com a A Carta dos Direitos dos usuários do SUS, aprovada pela Portaria MS/GM nº 
675, de 30/3/2006, publicada no DOU, Seção 1, em 31/3/2006: “É direito dos cidadãos atendimento 
acolhedor na rede de serviços de saúde de forma humanizada, livre de qualquer discriminação, restrição ou 
negação...”. Ainda de acordo com o documento citado, às pessoas transexuais e travestis é assegurado o 
direito de serem tratadas pelo nome social, adotado de acordo com sua identidade de gênero. 

Com vistas à população LGBT foram desenvolvidas ações específicas entre as quais a 
manutenção de diálogo com representantes da sociedade civil organizada, para o levantamento das 
necessidades do grupo LGBT nas ações em saúde. 

 

1.8.4 - Pessoas com Deficiência 
O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite foi lançado no 

dia 17 de novembro de 2011 (Decreto Nº 7.612) em benefício das pessoas com deficiência. Em 
24/04/2012, o Ministério da Saúde por meio da portaria nº 793, instituiu a Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência que tem como finalidade ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com 
deficiência temporária ou permanente; promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, 
intelectual, ostomia e com múltiplas deficiências e suas famílias aos pontos de atenção e garantir a 
articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado 
por meio do acolhimento e classificação de risco. 

O Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito da 
SES DF elaborou o fluxo de atendimento da pessoa com deficiência na rede, sendo apresentada a 
conclusão do fluxo da pessoa com deficiência na atenção primária. Em 2013 produziu a , cartilha com 
descrições em Braille “Conhecendo Seus Direitos e Vivendo Bem com a Deficiência”; providenciou-se a 
aquisição de 108 oftalmoscópios diretos (em fase de recebimento). Tais aquisições facilitarão a triagem, a 
detecção precoce e o tratamento de doenças da visão das crianças do Distrito Federal. 

 

1.8.5 -  Programa Bolsa Família 
O resultado alcançado pelo Distrito Federal no acompanhamento das condicionalidades de 

saúde na 1ª vigência de 2013 (janeiro a junho) reflete um incremento em relação à vigência anterior. 
Comparando-se a 1ª vigência de 2013 com a 2ª vigência de 2012, houve um incremento de 4.862 famílias, 
o que representa 5,5% de aumento na cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde. O 
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gráfico a seguir apresenta o total de famílias acompanhadas; não acompanhadas a serem acompanhadas e 
a serem acompanhadas, por vigência. 

 
O percentual médio alcançado pelo Distrito Federal na 1ª vigência de 2013 foi 34,65%, 

cumprindo-se a meta pactuada com o Ministério da Saúde que foi de 30% (Última meta pactuada via 
SISPACTO - Aplicativo do Pacto pela Saúde - planilha de metas para indicadores de monitoramento e 
avaliação do Pacto pela Saúde). Destaca-se que, a 1ª vigência de 2013 alcançou um percentual maior de 
cobertura – 34,64% em relação à 2ª vigência de 2012 – 29,1% e houve um aumento em número absoluto, 
de 21.136 na 2ª vigência de 2012 para 25.998 famílias acompanhadas na 1ª vigência de 2013 (aumento de 
4800 famílias sendo que houve um acréscimo de cerca de 2.500 famílias beneficiárias para 
acompanhamento em relação à 2ª vigência). Destaca-se também a redução de famílias não acompanhadas 
de 51.543 famílias na 2ª vigência de 2012 para 49.055 famílias, uma redução de 2.488 famílias. 

Segue o gráfico com o número de famílias totalmente acompanhadas, a partir da 2ª vigência de 
2011. 

 

Realizada Oficina de Capacitação no Sistema de Gestão do PBF na Saúde e curso de 
qualificação para profissionais Coordenadores do Programa Bolsa Família de cada regional com apoio do 
Ministério da Saúde. 

 

1.8.6 - População rural 
A promoção da atenção integral à saúde da população rural reafirma a necessidade de garantir 

o acesso dessa população às ações de saúde. Trata-se do compromisso com a promoção da equidade à 
saúde, uma vez que assegura a intervenção sobre os problemas peculiares à vida e ao trabalho no campo. 

As ações foram focadas no acompanhamento técnico do processo de trabalho das equipes e 
na discussão do território de abrangência de equipes em Sobradinho e Gama.  

Outra frente de trabalho foi a fortificação das ações da Atenção Primária à Saúde dentro do 
Plano Integrado de Vigilância em Saúde das populações Expostas a Agrotóxicos, que visa implementar 
boas práticas agrícolas, dentre elas o manejo adequado e uso seguro de agrotóxicos. Durante as ações de 
rastreamento da intoxicação por organofosforados e carbamatos na população rural, buscou-se transferir o 
foco da intoxicação para o individuo, ampliando as possibilidades de cuidado para além da saúde do 
trabalhador. Foram realizados testes para rastrear a intoxicação exógena, exames sorológicos de rotina, 
atualização de carteira vacinal e atividades educativas com foco na saúde do homem e trabalhador rural, 
atendendo diretamente mais de 500 produtores rurais.  
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O Governo do Distrito Federal vem se esforçando para agilizar a regularização fundiária na 
zona rural. Nesse contexto, criou um grupo de trabalho interinstitucional com o objetivo de implementar 
Políticas Integradas para o Desenvolvimento dos Ass entamentos Rurais do DF . As primeiras ações 
junto aos 22 acampamentos/assentamentos rurais prioritários já vêm sendo desenvolvidas. A Secretaria de 
Saúde, por meio de suas Equipes de Saúde Rural, desenvolveu ações de assistência, de prevenção e de 
promoção à saúde em seis destes assentamentos, numa agenda conjunta com outras Secretarias de 
Estado atendendo aproximadamente 500 famílias. 

Participação das Oficinas de Políticas Públicas, parte do Projeto Extensão Rural Superação da 
Extrema Pobreza no Distrito Federal, que visa desenvolver projetos de inclusão produtiva e social para a 
aplicação de fomento para 550 (quinhentos e cinquenta), famílias de agricultores familiares enquadrados 
nos critérios de extrema pobreza, além de favorecer o acesso a demais políticas públicas. Foram realizados 
08 (oito) encontros com a comunidade, onde as principais demandas da área da saúde foram discutidas. 

Representações interinstitucionais: 

- Representação no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal; 

- Representação no Fórum Distrital Permanente de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres do Campo. 

 

1.9 - Construções, Ampliações e Reformas  
No exercício de 2013, a evolução da capacidade instalada construída foi de 5.469,48 m², dos 

quais algumas das obras correspondem à construção de 04 (quatro) Unidades Básicas de Saúde – UBS 
(tipo modular), instaladas na Quadra 302, Conjunto 05, Lote 01 em Samambaia, com 1.053,66 m², na 
Quadra 308, Lote 02 no Recanto das Emas, com 1.053,66 m², no Condomínio Nova Colina II, em frente à 
Unidade da CAESB em Sobradinho com 1.053,66 m² e na DF 420, em frente a AR 13 em Sobradinho II com 
1.358,50 m². Assim totalizou  em 2012/2013 a construção de 09 Unidades Básicas de Saúde. A SES 
celebrou contrato para Aquisição de Unidade Modular de Assistência à Cidadania (UMAC), visando à 
construção das novas Unidades Básicas de Saúde – UBS. 

 

 

 

Unidades Básicas de Saúde RA 
1- Quadra 122, Conjunto 06, Lote 01 – Samambaia. XII 
2- Quadra 523, Área Especial 01 – Samambaia. XII 
3- QS 314, Conjunto 05, Lote 01 – Samambaia. XII 
4- Quadra 05, Lote 24, Avenida Areal – Águas Claras. XX 
5- Quadra 104 / 105, Setor Hospitalar – Recanto das Emas. XV 
6- Cond. Nova Colina II, próximo à CAESB – Sobradinho. V 
7- DF 420, em frente a AR 13, próximo ao COER – Sobradinho II. V 
8- Quadra 302, Conjunto 05, Lote 01 – Samambaia. XII 
9- Quadra 308, Lote 02 – Recanto das Emas. XV 
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Descrição da Obra – Reforma  RA / Local  (*)% Cumpr ido 

Reforma do Centro de Saúde nº 01 – Gama. II 100% 
Reforma do Centro de Saúde nº 05 – Gama. II 100% 
Reforma da Unidade de Odontologia do Centro de Saúde nº 01 – Guará. X 100% 
Prestação de Serviço de Execução de Projetos para Comunicação Visual, Confecção de 
Placas de Identificação Internas, Externas, Totens, Peças Técnicas em Acrílico, para 
atender a adesivagem e ambiência das Clínicas da Família. 

DIVERSOS 100% 

Reforma do Centro de Saúde nº 01 de Candangolândia. XIX 15% 
Reforma do Centro de Saúde nº 05 do Lago Sul. XVI 5% 
Reforma do Centro de Saúde n° 02 de Planaltina. VI 10% 

 
2- Assistência Especializada em Saúde  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 – Assistência Especializada em Saúde - Proporci onar assistência especializada organizando 
fluxos e adequando a rede com a finalidade de promo ver o acesso integral aos serviços hospitalares 
e ambulatoriais no âmbito do Distrito Federal. 

 
Indicadores:  
 

Denominação do Indicador Unidade 
de Medida  

Índice Mais 
Recente Apurado em 

Periodici-
dade de 

Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Cobertura de leitos hospitalares 
/  1.000 habitantes Unidade 2 31/07/2011 Anual 

    
CNES / IBGE 2/ 

2,54 
2/ 

1,4 
2,1 2,4 

Capacidade de internação por 
leitos hospitalares Unidade 34,7 31/07/2011 Anual 

38/ 
40 

 

42/ 
34,94 46 50 SIH / CNES 

% Cobertura de leitos de UTI % 7,8 31/07/2011 Anual 
8,1/ 
7,6 

8,7/ 
14,33 9,0 9,0 CNES / IBGE 

Proporção de consultas 
médicas especializadas em 
relação ao total de consultas 

% 15,37 31/07/2011 Anual 17/ 
24,93 

19,3/ 
23,39 

21,3 22,3 DICOAS 
IBGE 

Proporção de partos normais % 47 31/12/2011 Anual 
47/ 

56,6 
48/ 
57 49 49 SINASC 

Nº de óbitos materno em 
determinado período e local de 
residência reduzidos 

UN 16 31/12/2011 Anual 
14/ 
18 

12/ 
19 10 08 SIM 

Razão de exames de 
mamografia realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos e a 
população da mesma faixa 
etária 

% 0,06 31/12/2011 Anual 0,09/ 
0,12 

0,11/ 
0,22 

0,13 0,15 SIA / IBGE 

Seguimento/tratamento 
informado de mulheres com 
diagnóstico de lesões 
intraepiteliais de alto grau de 
colo de útero  

% 60 31/12/2011 Anual 
100/ 

45,12 
100/ 

17,27 100 100 SISCOLO 

Taxa de internação hospitalar 
de pessoas idosas por fratura 
de fêmur 

% 16,85 31/12/2011 Anual 
16,51/ 
15,19 

16,18/ 
10,16 15,86 15,54 

SIH-SUS/ 
IBGE 

Proporção de serviços 
hospitalares com contrato de 
metas firmado 

% 39 31/07/2011 Anual 
39/ 
39 

44/ 
30 50 56 

CNES/ 
Consulta 
Gestão e 

Metas 
Usuários classificados em 
Pediatria, segundo situação de 
gravidade nos hospitais 
regionais da rede de saúde do 
DF 

% 30 31/12/2011 Trimestral 
82/ 
60 

85/ 
82 87 90 Coord. PNH 

Usuários classificados em 
Clínica Médica, segundo 
situação de gravidade nos 
hospitais regionais da rede 
saúde do DF 

% 30 31/12/2011 Trimestral 82/ 
90 

85/ 
100 

87 90 Coord. PNH 
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A atenção especializada é realizada predominantemente nos hospitais da rede própria, com 
objetivo de implementar as ações de saúde de média e alta complexidade, com o desenvolvimento de 
programas específicos de promoção, proteção e recuperação da saúde, no âmbito do Distrito Federal.  

Os grandes desafios atuais, relacionados a essa área incluem a necessidade de incrementar a 
qualidade dos serviços secundários e terciários prestados à população, em consonância com os princípios e 
diretrizes do SUS, bem como a necessidade de ampliação do acesso, de implementação de acolhimento 
eficiente e humanizado com atendimento integral e resolutivo incluindo o suporte para operacionalizar ações 
em serviço social, acesso integral aos serviços de nutrição e a atenção especializada em saúde bucal.  

Para tanto, é necessária a reestruturação das unidades assistenciais e o reforço aos sistemas 
logísticos que possam viabilizar sua melhor operacionalização e imprimir mais resolutividade/eficiência ao 
sistema de saúde como um todo. Nesse sentido, merece destaque a integração de todos os níveis de 
complexidade de atenção com promoção da intersetorialidade das ações e dos serviços prestados.  

A Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, dentro de sua política de 
desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, tem envidado esforços no sentido de enfrentar esses 
desafios com o intuito de qualificar a atenção à saúde oferecida à sua população por intermédio de ações 
que integram os diversos componentes da rede. 

Em relação ao indicador porcentagem de cobertura de leitos de UTI houve um aumento de 
64,71% de cobertura de leitos, alcance de 14,33%. Em comparação a 2012 a SES aumentou em 88,55% a 
cobertura. Já na proporção de consultas médicas especializadas em relação ao total de consultas houve 
uma variação de 4,09 entre o desejado e o alcançado, atingindo 23,39%, o que representou uma proporção 
de 121,19% de consultas médicas especializadas.  

 

2.1 - Alta Complexidade 
Os procedimentos de alta complexidade abrangem o acompanhamento da implantação e 

implementação das políticas de saúde referentes a procedimentos de alta complexidade, compatibilizando-
as com as diretrizes do Ministério da Saúde.  

Dentre os procedimentos, os  mais frequentes e de maior relevância são os de  oncologia, 
terapia renal substitutiva, deficiência auditiva, patologias oftalmológicas, cirurgias eletivas (vasectomia, 
biópsias, cirurgia bariátrica), acompanhamento de pacientes submetidos a transplantes e portadores de 
queimaduras de diversos graus. 

Para cada procedimento realizado emite-se uma Autorização de Procedimento de Alta 
Complexidade – APAC. Parte desse procedimento é reembolsada pelo Ministério da Saúde, assim como 
outros serviços que realizam este tipo de procedimento. Do total geral de procedimentos de alta 
complexidade produzidos e registrados por APAC no DF, 40% corresponde ao grupo da Oncologia 
(quimioterapia e radioterapia). Portanto, essa área de atuação pode ser compreendida como a mais 
onerosa e que exige maior quantidade de recursos para investimentos, mas também como uma das que 
mais gera faturamento para reembolso pelo Ministério da Saúde.  

Em 2013, dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade realizados pela SES-DF e 
autorizados por meio de APC  foram passíveis de ressarcimento um total de 36.129, conforme as tabelas 
abaixo: 

Distribuição Anual de APAC autorizadas  

Grupo de 
Procedimentos 

Ano 2013 
Total 
Geral 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 

Cirurgias Eletivas 107 4 59 144 102 46 97 48 76 114 43 65 905 
Cirurgias Eletivas - 
Oftalmologia 24 542 244 339 241 367 343 50 303 148 206 186 2.993 

Deficiencia Auditiva 278 238 154 382 129 369 317 375 312 227 529 401 3.711 

Hemodinamica 135 117 172 159 129 178 151 168 153 205 184 242 1.993 

Implante Coclear - - - - - 6 - 13 - - - - 19 

Litotripsia - 2 23 59 39 83 72 88 102 89 59 81 697 

Oftalmologia 6 3 - 5 4 5 15 - 12 1 - 9 60 

Outros(*) - 47 18 40 15 13 58 1 - 94 47 2 335 

Pos Transplante 324 173 327 214 237 425 276 439 341 281 185 221 3.443 

Queimados 60 - 181 60 55 153 53 32 - 61 - 209 864 
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Grupo de 
Procedimentos 

Ano 2013 
Total 
Geral 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 

Quimioterapia 1093 1135 1223 1176 1153 1170 1194 1198 978 1344 701 1043 13.408 

Radioterapia 69 91 73 124 49 119 124 32 117 60 124 94 1.076 

Terapia Renal Substitutiva 629 522 401 763 473 490 667 440 499 681 591 469 6.625 

Total Geral 2.725 2.874 2.875 3.465 2.626 3424 3.367 2.884 2.893 3.305 2.669 3.022 36.129 
*Acompanhamento de pacientes em pós operatório de cirurgia bariátrica; ecodopplertranscraniano; e avaliação clínica e eletrônica de dispositivo elétrico 
cardíaco implantável. 
  

Distribuição anual de APAC autorizadas por prestado res de serviço  

 Produção de APACs Ano de 2013  

% T
IP

O
 

Serviços 
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago  Set Out Nov Dez Geral  

P
Ú

B
LIC

O
 

Banco de Olhos 28 28 51 70 71 83 71 78 99 58 46 72 755 2,09% 

71,51%
 

Hospital de Apoio de Brasília 74 95 80 65 72 75 79 61 60 141 117 71 990 2,74% 

Hospital de Base do DF 1218 1695 1541 1527 1456 1591 1603 1250 1350 1485 893 1273 16882 46,73% 

Hospital Regional da Asa Norte 60 - 223 86 97 173 88 63 - 91 - 228 1109 3,07% 

Hospital Regional de Planaltina 89 - - 94 46 6 46 15 39 41 31 12 419 1,16% 
Hospital Regional de 
Samambaia 2 - 9 12 14 13 5 1 30 39 7 30 162 0,45% 

Hospital Regional de Sobradinho 42 28 22 53 27 25 46 23 33 42 23 35 399 1,10% 

Hospital Regional de Taguatinga 41 60 44 112 68 138 185 52 207 135 211 82 1335 3,70% 

Hospital Universitário de Brasília 336 185 271 338 186 468 449 425 219 395 326 187 3785 10,48% 

P
R

IV
A

D
O

 

CBV Centro Brasileiro da Visão 14 3 - - - - - - - - - - 17 0,05% 

28,49%
 

CEAL-LP 245 215 72 347 128 203 174 291 312 122 359 366 2834 7,84% 

CDRB 21 72 41 23 71 36 34 62 30 31 64 37 522 1,44% 

CDRT 4 82 17 67 20 13 1 63 20 80 24 22 413 1,14% 

Hospital Planalto - - - 1 - - - - - - - - 1 0,00% 

IBED - - - - - - - - - 1 - - 1 0,00% 
IDR- Instituto De Doenças 
Renais 72 105 39 173 9 118 94 55 64 34 121 64 948 2,62% 

IDR-C 2 28 34 12 19 26 7 37 6 12 18 6 207 0,57% 

Instituto De Cardiologia 187 145 242 208 178 254 219 261 224 280 247 341 2786 7,71% 

NEPHRON GAMA 55 32 37 55 38 37 61 38 41 62 33 32 521 1,44% 

NEPHRON Taguatinga 78 32 52 73 35 47 70 34 44 73 32 43 613 1,70% 

RENAL CARE 44 27 19 30 50 28 24 30 19 65 69 31 436 1,21% 

SEANE 32 19 67 39 19 66 37 22 75 41 23 72 512 1,42% 

SOCLIMED 81 23 14 80 22 24 74 23 21 77 25 18 482 1,33% 

 
Total Geral 2725 2874 2875 3465 2626 3424 3367 2884 2893 3305 2669 3022 36129    100% 

 

Dentre os laudos autorizados pelo NAPAC, no ano de 2013, 71,51 % do total de 36.129 APAC 
foram procedimentos realizados pela rede própria de alta complexidade da SES. Do total, 28,49% 
corresponderam à rede conveniada ou complementar, por serviços privados contratados/ credenciados. 
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Distribuição anual de pacientes renais crônicos por  serviços de nefrologia 
SERVIÇOS DE TRS Média Anual  % 

Hospital Regional de Santa Maria – HRSM 15  
 
 

23% 
 

Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF 81 
Hospital Regional do Gama – HRG 29 
Hospital Regional de Sobradinho – HRS 69 
Hospital Regional de Taguatinga – HRT 53 
Hospital Universitário de Brasília – HUB 54 
Clínica De Doenças Renais de Brasília – CDRB 120  

 
 
 
 
 

77% 

Clínica De Doenças Renais de Taguatinga – CDRT 95 
NEPHRON Taguatinga 133 
NEPHRON Gama 118 
SEANE Sobradinho 109 
SOCLIMED 106 
Instituto de Doenças Renais Samambaia – IDR 200 
Instituto de Doenças Renais Ceilândia – IDRC 43 
Renal Care ASA SUL 90 
Hospital da Criança De Brasília – HCB 07 

Total Geral 1.322 100% 

 
Em relação ao número de pacientes atendidos nos programas de Terapia Renal Substitutiva - 

TRS, 308 pacientes ou 23,29% realizam programa dialítico nos serviços da própria rede SES/DF, enquanto 
77,23 % ou 1.021 pacientes realizam programa dialítico na rede privada conveniada. A impossibilidade da 
rede pública em prestar assistência a todos os doentes renais crônicos ocorre em virtude da escassez de 
profissionais especializados na rede própria, principalmente médicos nefrologistas, além da falta de espaço 
físico e infraestrutura para a ampliação e criação de novos serviços de nefrologia. Outro fator que contribui 
para esta realidade está relacionado à disseminação de ações voltadas para a área de nefrologia e 
prevenção de complicações da doença renal. 

 

2.2 - Assistência Intensiva  

Segundo os requisitos do Ministério da Saúde (Portaria GM/MS 1101/2002), a cobertura de 
leitos recomendada é de 2,5 a 3 leitos gerais por 1.000 habitantes. Para os cálculos das necessidades do 
DF utiliza-se como parâmetro, 2,5 leitos por cada 1.000 habitantes, excluídos os leitos de UTI, para os quais 
foi considerado o parâmetro de 10% do total de leitos gerais, que é a meta utilizada no Plano de Atenção ao 
Paciente Crítico da SES-DF. 

Atualmente, a SES - DF dispõe de 4.058 leitos no total e desses,  432 leitos de UTI, 
sendo 346 leitos próprios e 86 contratados/conveniados, que somados aos 105 leitos de cuidados 
intermediários neonatais totalizam 537 leitos destinados ao tratamento dos pacientes críticos e semicríticos 
no DF. Assim, o quantitativo de leitos de UTI, considerando 10% dos leitos gerais, supera a meta utilizada 
no Plano de Atenção ao Paciente Crítico da SES-DF.  

Em relação aos leitos próprios de UTI Adulto pode-se constatar um aumento exponencial do 
número de leitos nos últimos três anos, passando de 119 leitos em 2010 para 228 leitos em 2013, o que 
corresponde a um aumento de 91,59%. Em relação aos leitos de UTI Pediátrica e Neonatal também pode-
se observar aumento significativo do quantitativo. 

Nesse sentido, a SES prosseguirá com o cronograma de ampliação do número de leitos de 
terapia intensiva, o qual tem como objetivo atender a demanda reprimida de pacientes que buscam 
assistência no sistema público de saúde. 

No âmbito da Assistência Intensiva, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

• Ampliação do número de leitos próprios de UTI na SES: 

- 20 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto no Hospital de Base do Distrito 
Federal destinados a receber os pacientes cirúrgicos;  

- 10 leitos de UTI Adulto no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, destinados à 
assistência materna. 

- 10 novos leitos de UTI Neonatal no Hospital Regional de Sobradinho;  
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- 15 novos leitos de Cuidados Intermediários Neonatais na Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatais – UCIN, do Hospital Regional de Sobradinho, sendo 8 leitos de 
Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal internos e 7 externos. 

• Aquisição de 292 monitores multiparamétricos, 252 ventiladores pulmonares, 33 macas de 
longa permanência e 62 ventiladores pulmonares de transporte; 

• Conclusão da reforma da estrutura física da UTI Adulto do Hospital Materno Infantil de 
Brasília; 

• Conclusão do Projeto Arquitetônico para reforma física e reestruturação da Unidade de 
Terapia Intensiva Adulto do Hospital Regional da Asa Norte, visando à ampliação do número de leitos (de 
10 para 30); 

• Expansão do número de internações no Serviço de Atenção Domiciliar de Alta 
Complexidade – SAD/AC – “Home Care”, de 07 para 28, conforme os critérios técnicos de inclusão de 
pacientes estabelecidos em protocolo; 

• Assessoramento técnico aos Coordenadores Gerais de Saúde, juntamente com a Diretoria 
de Controle e Avaliação de Serviços de Saúde – DICOAS/SUPRAC, objetivando avaliação para a 
habilitação de leitos de UTI adulto e pediátrico, junto ao Ministério da Saúde, conforme critérios da Portaria 
GM/MS nº 3432, de 12 de agosto de 1998, e RDC nº 07 da ANVISA, que estabelecem critérios de 
classificação e funcionamento das Unidades de Tratamento Intensivo. 

• Continuidade do Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade – SAD-/C (“Home-
Care”) para os pacientes cronicamente dependentes de ventilação mecânica invasiva e que se encontram 
internados nos leitos de UTI Adulto e Pediátrica da SES, por meio da renovação do Contrato de Prestação 
de Serviços nº 135/2012; 

• Capacitações em Reanimação Neonatal de 65 profissionais médicos e 108 enfermeiros, por 
meio de cursos promovidos pela Coordenação de Neonatologia nos anos de 2012 e 2013; 

• Formação de 26 Tutores na Metodologia Canguru, curso promovido pela Coordenação de 
Neonatologia/GEAI, com certificação pelo Ministério da Saúde; 

• Contratação por tempo determinado de Profissionais da Carreira Médica na especialidade 
de Medicina Intensiva – Adulto, Pediátrica e Neonatal; 

• Participação nos Grupos condutores da Rede Cegonha e da Rede de Urgência e 
Emergência – RUE; 

• Elaboração do Protocolo do Teste do Coraçãozinho - Triagem Cardiológica Neonatal, 
aprovado pela Comissão Permanente de Protocolos Clínicos de Atenção à Saúde; 

• Assessoramento as Coordenação Gerais de Saúde para a adequação dos leitos Neonatais 
à Portaria 930 do GM/MS, visando habilitação de leitos na Rede Cegonha; 

• Implementação da regulação de leitos de cuidados intermediários neonatais.  

• Elaboração e publicação da Portaria que disponibiliza o Palivizumabe para uso em bebes de 
risco; 

• Elaboração e publicação da Portaria nº 70, que estabelece no âmbito dos hospitais próprios 
da SES/DF as diretrizes para a organização das Unidades de Cuidados Semi-Intensivos Adulto e Pediátrica; 

• Reunião de Análise Crítica de resultados das Unidades de Terapia Intensiva, na qual se 
pode constatar desempenho satisfatório das unidades do HRAN e HRSam. 

 

2.3 - Quantitativo de Leitos  

Em dezembro de 2013, o quantitativo de leitos de UTI na SES-DF totalizou 432 leitos incluindo 
a rede própria , conveniada e contratada destes, 228 leitos são de UTI Adulto, 56 são pediátricos e 62 são 
neonatais. 

 A tabela abaixo demonstra a evolução do número de leitos próprios de UTI na SES/DF (adulto, 
Pediátrica e Neonatal), no período de 2010 a 2013. 
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Evolução do número de Leitos Próprios de UTI 

Especialidade/UTI 2010 2011 2012 2013 

UTI Adulto(Geral, Coronária, Cirúrgica e Neurotraum a) 119 157 199 228 
Pediátrico 42 43 51 56 
Neonatal 52 55 52 62 

Total Geral 213 255 302 346 
 

Além dos leitos de UTI existentes, a SES/DF dispõe de 105 leitos de cuidados intermediários 
neonatais – UCIN. 

 Dada a elevada demanda de pacientes com indicação de UTI conforme dados da Central de 
Regulação de Internação/SES-DF, mesmo com o quantitativo descrito acima há necessidade de mais leitos 
para a população do DF e do entorno, que habitualmente recorre às unidades hospitalares da SES-DF. 

Neste sentido, a SES prosseguirá seu cronograma de ampliação do número de leitos de 
terapia intensiva iniciado em 2011, havendo previsão de abertura de 20 novos leitos de UTI Adulto no 
Hospital Regional de Santa Maria, 20 novos leitos de UTI Adulto no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, 
06 leitos de UTI de Queimados também no HRAN e 10 novos leitos de UTI Adulto no Hospital Regional de 
Planaltina até o final do ano de 2015. 

 

2.4 - Órteses e Próteses 
A área de órteses, próteses e materiais especiais tem como principal objetivo manter a 

Rede/SES abastecida desses materiais de forma a atender a demanda das pessoas com deficiência física, 
visando promover a qualidade de vida dessa população e um acesso igualitário. 

A execução orçamentária relativa ao exercício de 2013, referente ao fornecimento de órteses e 
próteses ambulatoriais, apresentou o valor liquidado de R$ 1.822.218,26, significando um aumento na 
execução dos recursos em comparação com o exercício anterior, R$ 1.540.218,26. Em relação às órteses e 
próteses cirúrgicas a execução nesse exercício foi ainda melhor passando de R$ 10.493.514,09 (valor 
liquidado) em 2012 para R$ 44.501.600,58 em 2013.  

Constata-se que no exercício em questão, ocorreram melhorias significativas na aplicação  dos 
recursos, uma vez que foi realizado um trabalho ativo na gestão dos processos de materiais de órteses e 
próteses regulares, implantação de novos fluxos de serviços, organização de demandas de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais OPME’s juntamente com o aumento da participação assídua de algumas 
coordenações médicas importantes e a realização de um trabalho positivo com o objetivo principal de 
abastecer a rede.  

Nesse contexto, foram fornecidas à população 7.334 (janeiro a dezembro/13) órteses e 
próteses ambulatoriais e 15.954 órteses e próteses cirúrgicas (janeiro a outubro/2013). 
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2.5 - Hospital da Criança de Brasília 
A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e 

Hemopatias – ABRACE foi criada em meados da década de 80 por um grupo de médicos e de pais de 
crianças portadoras de câncer, residentes no Distrito Federal, com a finalidade de apoiar a rede de saúde 
pública, no que fosse pertinente à ajuda financeira às famílias para aquisição de medicamentos, vale-
transporte e outras despesas assistenciais. Considerada a visibilidade social atingida pela Associação, bem 
como o apoio dado pela sociedade brasiliense às atividades desenvolvidas, em 1995 a ABRACE buscou 
uma ação conjunta com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A parceria foi bem sucedida e culminou 
com a celebração do Convênio nº 14/2004 entre o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria 
de Estado de Saúde do Distrito Federal, e a ABRACE, tendo por objeto a construção de um hospital 
pediátrico em terreno cedido pela SES.  

No decorrer dos anos seguintes, a ABRACE captou em torno de R$ 13 milhões para esse fim; 
recursos de contribuições de empresas e pessoas físicas, por meio de ações como campanhas, eventos e 
shows, ou através do Fundo da Infância e da Adolescência – FIA, entre outros. Em maio de 2005 iniciaram-
se as obras do que é hoje o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Conforme estudo elaborado à 
época, optou-se pela construção em duas etapas, tendo sido a primeira etapa – Bloco I - concluída em 2008 
e entregue formalmente à SES DF em 2009. Questões relacionadas à necessidade de aperfeiçoamentos 
em arcabouço legal e organizacional da SES resultaram na demora da assinatura do contrato de gestão 
para o gerenciamento da unidade, ocorrido em 2011. Para tanto, conforme previsto no Convênio nº 
14/2004, a ABRACE constituiu uma associação distinta, o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria 
Especializada – ICIPE, que tem como principal objetivo o gerenciamento do hospital.  

O primeiro bloco do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB foi inaugurado em 
novembro de 2011, para atendimento a pacientes externos, em regime ambulatorial e de hospital dia. Um 
segundo bloco já era previsto, para procedimentos mais complexos, em regime de internação, para que o 
estabelecimento pudesse passar a funcionar com a unidade de referência terciária em pediatria para todas 
as demais unidades assistenciais da rede.  

Com a inauguração, foram transferidos ao HCB todos os procedimentos realizados em 
crianças e adolescentes, em regime ambulatorial, pelo Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF e 
Hospital de Apoio de Brasília - HAB, bem como alguns outros serviços pediátricos especializados que 
operavam anteriormente no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB. 

A transferência de serviços teve como consequência imediata a ampliação não apenas do 
quantitativo de exames e consultas especializados disponíveis às crianças e adolescentes, como também 
da capacidade do HBDF, HAB e HMIB que tiveram aumentado o espaço para atendimento a outros 
segmentos. 

 
2.5.1 - Avaliação das Metas 

A Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 001/2011 é responsável por 
receber e analisar os relatórios de prestação de contas mensais, trimestrais e anual do ICIPE.  

Conforme o Projeto Básico do Contrato de Gestão n.º 001/2011 as metas quantitativas foram 
analisadas em cinco grupos de procedimentos estabelecidos (GRUPO I - Consultas Médicas, GRUPO II - 
Assistência Complementar Essencial, GRUPO III - Procedimentos Assistenciais de Alta Complexidade, 
GRUPO IV - Hospital Dia – Internações, GRUPO IV – Serviço Auxiliar de Diagnostico e Terapia - SADT  ), 
realizando a análise da capacidade de atendimento do hospital.  

No segundo ano de funcionamento do hospital, 2012, foram realizadas 53.983 consultas 
médicas nas especialidades pediátricas (Grupo I); 41.329 consultas de assistência complementar essencial 
de psicologia, nutrição, terapia ocupacional, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, serviço 
social e enfermagem (Grupo II; 10.392 procedimentos de alta complexidade, sendo 6.550 sessões de 
Quimioterapia (Grupo III); 9.350 internações no hospital dia (Grupo IV) e mais de 165.152 procedimentos de 
serviços ambulatoriais de terapia e diagnose, incluindo análises clínicas, exames radiológicos e exames 
diagnósticos especializados em pediatria (Grupo V). 

No terceiro ano de funcionamento do hospital, 2013, foram realizadas 63.067 consultas 
médicas nas especialidades pediátricas (Grupo I); 54.393 procedimentos de assistência complementar 
essencial de psicologia, nutrição, terapia ocupacional, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, 
serviço social e enfermagem (DPI) (Grupo II); 12.390 procedimentos de alta complexidade, sendo 6.531 
sessões de Quimioterapia (Grupo III); 9.517 internações no hospital dia (Grupo IV) e 266.949 procedimentos 
de serviços ambulatoriais de terapia e diagnose, incluindo análises clínicas, exames radiológicos e exames 
diagnósticos especializados em pediatria (Grupo V). 

Com relação às metas quantitativas, é importante mencionar que os números trazidos no 
instrumento contratual foram fruto de uma estimativa, visto que, à época de sua celebração, a SES DF 
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ainda não dispunha de uma série histórica dos atendimentos realizados pela Pediatria Terciária do DF, o 
que gerou, sobretudo no início de suas atividades, distorção para mais e para menos entre o produzido e o 
previsto. 

Ainda assim, a produtividade alcançada pelo HCB desde sua inauguração tem crescido 
constantemente, o que pode ser observado na tendência ascendente registrada nos gráficos de cada grupo 
abaixo relacionado: 
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Vale registrar que no ano de 2013, o HCB ultrapassou significativamente as metas 
quantitativas previstas para os grupos II (assistência complementar essencial), IV (internações hospital dia) 
e V (SADT) e, em sete dos doze meses, a produção do HCB alcançou quantitativo que lhe garantiu repasse 
integral. 

Além da produtividade, Contrato de Gestão  n.º 001/2011, estipulou metas de qualidade para 
os atendimentos realizados no HCB. Dentre as metas previstas, no ano de 2013, o HCB manteve a 
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satisfação do usuário em padrões elevados, alcançando a média mensal de 97,61% de bom e ótimo na 
pesquisa feita junto aos pacientes e familiares.  

 

A Comissão de Acompanhamento do deste Contrato de Gestão  nº 01/2011 iniciou em 2013 
uma nova metodologia de avaliação qualitativa, que consistiu na criação de um grupo de avaliação de 
prontuários médicos, com a realização de entrevistas com os profissionais da área de saúde, familiares e 
pacientes. O objetivo do grupo é verificar a efetiva realização dos procedimentos registrados em prontuário 
e sua adequação com as normas técnicas vigentes, avaliar as condições do ambiente de trabalho e analisar 
a qualidade do registro das informações. 

 

2.5.2 - Repasses 
Para o ano de 2013, o contrato previu a realização de 12 (doze) repasses mensais de R$ 

4.450.758,05, totalizando R$ 53.409.096,60 anuais, sob os quais poderiam incidir descontos de 03 (três) 
naturezas: (i) alcance parcial de metas; (ii) servidores cedidos e (iii) utilização de serviços em cooperação 
com a rede.  

Em 2013, a SES efetivou o repasse ao ICIPE dos meses de janeiro a novembro, estando a 
parcela referente ao mês de dezembro de 2013 em aberto, aguardando faturamento e análise de 
procedimentos realizados, com previsão de R$ 4.450.758,05 (repasse integral). 

Nos meses de janeiro, março, abril, junho e julho, o HCB cumpriu parcialmente a produção 
prevista no CG n.º 001/2011, incidindo os descontos; conforme demonstrado na tabela: 

 

 
Descrição/Mês 

 
Jan 

 
Fev 

 
Mar 

 
Abr 

 
Mai 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Set 

 
Out 

 
Nov 

 
Dez 

Garantia De Repasse 90% 100% 90% 90% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% NA(*) 

Desconto 10% 0% 10% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0% NA(*) 

 (*) NA – não analisado (dados aguardando conclusão de faturamento e análise para realização de repasse. 

 
No ano de 2013, o Hospital da Criança realizou exclusivamente procedimentos ambulatoriais 

em pediatria especializada. 
 

2.5.3 - Especialidades Pediátricas 
O hospital conta hoje com um quadro clínico composto pelas especialidades pediátricas: 

Alergia, Cardiologia, Cirurgia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastro / Hepato / Nutrologia, Genética Clínica, 
Ginecologia infanto-puberal, Homeopatia, Imunologia, Infectologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, 
Onco-Hematologia, Ortopedia, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia. 
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2.5.4 - Eventos 
No ano de 2013, o HCB realizou eventos, dentre os quais se destacam: 
• Dia Internacional da Mulher; 
• Páscoa ; 
• Visita do palhaço e mágico Ronald McDonald; 
• Campanha para doação de Sangue; 
• Dia Mundial da Saúde; 
• Dia Mundial da Higienização das Mãos; 
• Dia Internacional da Família ; 
• Cine Clube da UTE; 
• Visita do Sítio do Pica-pau Amarelo;  
• Dia do Pediatra; 
• Mostra SESI de Bonecos do Mundo; 
• Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – 2ª. SIPAT;  
• Estande no XVIII Congresso de Oncologia Clínica;  
• Semana da Criança; 
• Dia do Médico;  
• Visita de grupos do XII Festival Internacional de Bonecos de Brasília; 
• Doação de livros e contação de histórias promovidas pelo Banco Itaú Personalité; 
• I Semana de Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente; 
• Segundo Aniversário do HCB; 
• Apresentação do Coral Madrigal; 
• Dia para a criança diabética; 
• Palestras Doenças Raras. 
 

2.5.5 - Bloco II do HCB 
O segundo bloco previsto para permitir a realização de procedimentos mais complexos, em 

regime de internação, começou a se concretizar com a celebração, em 2012, de Convênio entre a 
Organização Mundial da Família (OMF - UNAPMIF) e a SES-DF, possibilitando que o HCB passe a 
funcionar como a unidade de referência terciária em pediatria para todas as demais unidades assistenciais 
da rede. 

De acordo com os termos do instrumento e do pré-projeto elaborado, a UNAPMIF/OMF se 
compromete a entregar o novo bloco do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB totalmente 
edificado e em condições de pleno funcionamento (“turnkey”), ou seja, (i) fabricar e montar o espaço físico 
hospitalar por meio da técnica "pré-engineering"; (ii) planejar cada espaço para ser eficiente (centros de 
custos), por meio de projeto e execução da aquisição de mobiliário, equipamentos, enxoval e outros 
materiais médico hospitalares adequados e específicos; e, (iii) planejar e fornecer à SES os manuais com 
fluxos e processos de trabalho, além do treinamento de pessoal para que o sistema funcione adequada e 
eficientemente. O valor total do convênio é de aproximadamente R$102 milhões, sendo R$ 82 milhões da 
SES (dos quais R$ 53,34 milhões para a edificação) e US$ 10 milhões da OMF. 

Em 2013 foram realizadas transferências de 04 parcelas para a UNAPMIF/OMF. O 
desenvolvimento das atividades é monitorado pela Comissão de Acompanhamento para Supervisão do 
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o GDF e a OMF - CAHCBII, instituída pela Portaria 
SES DF nº 213 de 09 de outubro de 2012, com a colaboração da Secretaria de Planejamento na análise de 
prestação de contas.  

Em função de atraso e inadequação na terraplanagem, houve necessidade de 
complementação na compactação do terreno da obra. Toda a superestrutura se encontra fabricada e 
ancorada no Brasil e, conforme a técnica "pré-engineering" acordada, após a preparação do terreno, restará 
apenas o ato de montagem ou encaixe de partes. Desta forma, o início da montagem do edifício foi adiado 
para o ano de 2014 e a entrega do Bloco II está prevista, conforme o último cronograma apresentado, para 
maio de 2014.  

A complementação do Hospital da Criança viabilizará a internação hospitalar em pediatria 
especializada, além de outros procedimentos como cirurgias e transplantes, beneficiando diretamente a 
população de crianças e adolescentes do Distrito Federal e de todo o Brasil. 
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2.6 - Hospitais de Ensino  
Os Hospitais de Ensino e suas respectivas Instituições de Ensino, próprias ou conveniadas, 

são referência na assistência e no desenvolvimento do conhecimento na área de saúde, na incorporação de 
novas tecnologias e na divulgação do saber. 

A SES/DF possui 04 Hospitais de Ensino certificados e contratualizados: Hospital de Base do 
Distrito Federal – HBDF; Hospital Regional da Asa Norte – HRAN; Hospital Materno Infantil de Brasília – 
HMIB; e Hospital Regional de Sobradinho - HRS; e 06 hospitais candidatos à certificação: Hospital Regional 
de Taguatinga - HRT; Hospital Regional do Gama – HRG; Hospital Regional de Ceilândia – HRC; Hospital 
Regional do Paranoá - HRPa, Hospital Regional de Santa Maria - HRSM e Hospital da Criança de Brasília 
(HCB). O HRPa e o HRT receberam visita de certificação.  

A SES/DF possui ainda, como importante parceiro, o Hospital Universitário de Brasília - HUB, o 
qual é certificado e contratualizado.    

O programa dos hospitais de ensino tem como base legal a Portaria Interministerial MEC/MS nº 
2.400, de 02 de outubro de 2007, a qual estabelece os requisitos para certificação de unidades hospitalares 
como Hospitais de Ensino e a Portaria GM/MS n°. 1.7 02, de 17 de agosto de 2004, que cria o Programa de 
Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do SUS. 

Trata-se de incentivo financeiro concedido pelo Ministério da Saúde aos hospitais certificados 
como de ensino que, posteriormente contratualizarão seus serviços com o gestor local. 

O processo de contratualização é o meio pelo qual as partes, representante legal do hospital 
de ensino e gestor local do SUS, estabelecem metas quantitativas e qualitativas do processo de atenção à 
saúde, de ensino e pesquisa e de gestão hospitalar, formalizadas através da celebração de convênio e 
deverão ser acompanhadas e atestadas pelo Conselho Gestor da Instituição ou Comissão Permanente de 
Acompanhamento de Contratos. Visando desta forma, resgatar o papel e a inserção deste hospital no 
sistema de saúde local, como formador de profissionais de saúde, e ainda, no desenvolvimento e avaliação 
de tecnologias. 

Nesse diapasão, o incentivo concedido visa qualificar os hospitais no que concerne aos quatro 
eixos enunciados pela política: assistência, gestão, ensino e pesquisa. 

O recurso recebido em 2013 foi direcionado para investimentos em mobiliários de forma geral, 
base de dados, aquisição de equipamentos médico-hospitalares de grande e pequeno porte e materiais 
permanentes de forma a prestar uma melhor assistência e qualificar o ensino. Essas aquisições 
incrementaram os serviços já existentes e possibilitaram abertura de novos serviços. 

Realizou-se o I Congresso de Hospitais de Ensino da Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal, cujo tema foi: “Planejando a Excelência na Assistência, Ensino, Pesquisa e Gestão”. O 
evento visou resgatar a produção científica dos hospitais de ensino da SES-DF. Propiciou a troca de 
experiências em relação ao planejamento da excelência na assistência, ensino, pesquisa e gestão no Brasil, 
integrando conhecimentos das experiências exitosas no tema.  

Para 2014 estão programados investimentos em cursos e capacitações, realização do II 
Congresso de Hospitais de Ensino da SES/DF, e outros eventos, bem como, aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes. 

 

2.7 – Prevenção, Controle do Câncer e Assistência O ncológica 
A prevenção, o controle do câncer e a assistência oncológica da população do Distrito Federal 

envolvem ações voltadas ao controle dos cânceres de colo de útero e de mama em consonância com as 
diretrizes do Ministério da Saúde, bem como monitora os procedimentos de baixa, média e alta 
complexidade em oncologia.  

No período de janeiro a novembro de 2013, foram ofertados 125.793 exames citopatológicos 
do colo do útero, sendo 100.577 exames em mulheres na faixa etária de risco (25 a 64 anos), o que 
representa 80% do total de exames realizados. A meta para 2013, considerando a faixa etária de risco é de 
180.525 exames.  

Os exames realizados em mulheres fora da faixa etária de risco (25.216 exames), bem como 
os citopatológicos realizados nas mulheres na faixa etária de risco, porém não residentes no Distrito Federal 
(2.719 exames), não são contabilizados para o cálculo do indicador, que leva em consideração apenas as 
mulheres residentes no DF e na faixa etária de risco (97.858 exames). 

A meta pactuada para 2013 é ambiciosa, considerando a série histórica dos indicadores do DF. 
Um fator importante a destacar é que várias mulheres utilizam tanto o SUS quanto a saúde suplementar e 
que isto pode responder por até 40% da população na faixa de risco. Os exames realizados pela saúde 
suplementar não são contabilizados para o cálculo dos exames.  
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Diversas ações têm sido realizadas visando aumentar a oferta de exames citopatológicos do 
colo do útero tendo como prioridade a faixa etária de 25 a 64 anos, com a captação de mulheres que 
realizaram o exame há mais de 03 anos e as que nunca o fizeram, mas já iniciaram sua vida sexual; o 
diagnóstico precoce e o tratamento oportuno das lesões precursoras, bem como o encaminhamento das 
mulheres que já estão com câncer ao tratamento especializado.  

Os gestores e profissionais da saúde têm se comprometido cada vez mais com a questão da 
importância do controle, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero. Para tanto, foi implantado um 
programa de agendamento de consulta/colposcopia na especialidade de ginecologia oncológica para as 
pacientes com exame citopatológico apresentando lesões precursoras e invasoras. Esta estratégia é uma 
medida que pode resultar em tratamento imediato e curativo para câncer cervical, e pode, em curto prazo 
reduzir a morbimortalidade por esta patologia.  

Neste contexto, ampliando a capacidade de atendimento da rede, destacam-se as Carretas da 
Mulher como parceiras para alcançarmos as áreas em que a população tem dificuldade de acesso à saúde, 
sendo que, de janeiro a novembro, foram ofertados 20.727 exames nas Unidades Móveis (Fonte: 
NUSM/GCV/DCVPIS/SASPS).  

A maior oferta para o rastreio do câncer cervical ocorre nas Unidades Básicas de Saúde do DF, 
na busca do cumprimento das metas estabelecidas para cada Região Administrativa, sendo um fator 
limitante o funcionamento das Unidades Básicas sem agenda aberta e com horário de funcionamento 
restrito.  

Realizou-se também, como estratégia de captação, a Campanha “Eu Me Cuido”, que tem como 
foco as mulheres em situação de risco e visa garantir o tratamento as que apresentam alterações. Outra 
ação foi a implantação da vacina quadrivalente contra o HPV como estratégia complementar ao programa 
de rastreamento.  

No ano de 2014 serão realizadas novas estratégias na Atenção Básica quanto ao rastreio das 
lesões do cólo uterino, como o treinamento de enfermeiros e médicos.  

Em relação ao número de exames de mamografia de rastreamento, foram ofertados, no 
período de janeiro a novembro de 2013, 41.902 exames de mamografia, sendo 21.832 exames em 
mulheres na faixa etária de risco (50 a 69 anos), ou seja, apenas 52,1% do total de exames realizados 
foram destinados à população alvo, mulheres de 50 a 69 anos.  

Convém ressaltar que destes, 522 exames foram realizados em mulheres que, apesar de estar 
na faixa etária alvo, não são residentes no Distrito Federal e, portanto, não serão contabilizados para o 
cálculo do indicador, que leva em consideração apenas as mulheres residentes no DF. Desta forma, o 
número a ser considerado em conformidade com a faixa etária de risco é o de 21.310 exames. 

Os exames realizados em mulheres fora da faixa etária de risco representaram 47,9% dos 
exames realizados no DF. Dentre os exames realizados na faixa etária de risco, 20,62% foram de 
mamografias diagnósticas e 79,37% de mamografias de rastreamento. E dentre os exames realizados fora 
da faixa etária de risco, 28,77% foram de mamografias diagnósticas e 71,22% de mamografias de 
rastreamento. 

Os dados demonstram o reflexo da Lei nº 11.664/2008, que dispõe sobre o SUS assegurar a 
realização de exames mamográficos a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, e da orientação da 
Sociedade Brasileira de Mastologia que defende o rastreamento do câncer por mamografia anualmente a 
partir desta idade também. Então, mesmo que a SES-DF tenha adotado como estratégia de rastreamento 
os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde, alguns profissionais entendem que a oferta deva ocorrer 
a partir dos 40 anos.  

O rastreamento bienal na faixa etária de 50 a 69 anos, apesar de ser recomendado pelo INCA-
MS e adotado pela SES-DF, é estratégia mínima aceitável uma vez que já existem benefícios comprovados 
em se rastrear a população de 40 a 49 anos. 

As Carretas da Mulher têm como proposta a oferta complementar de mamografias à Rede 
Hospitalar SES-DF. Permitem alcançar áreas em que a população tem dificuldade de acesso à saúde. 
Entretanto, observa-se que, diferentemente do que se espera, a maior parte dos exames foi realizada pelas 
Unidades Móveis. Das 41.902 mamografias realizadas, 28.657 foram ofertadas pelas Unidades Móveis, 
representando um percentual de 68,3% do total de exames realizados.  

Outro fator importante a destacar é que várias mulheres utilizam os dois sistemas de saúde – 
público e o complementar - e com a implantação do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) no DF 
poderá ter um registro mais preciso da situação das mulheres.  

Como formalização da rede de referência em Ginecologia Oncológica e Mastologia e para dar 
suporte à necessidade de correto encaminhamento pela Atenção Básica e Carreta da Mulher, o Programa 
Pró-Mulher foi implantado para atender as mulheres que tenham alterações nos exames mamográficos e 
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ecografias mamárias, conforme a classificação de risco e assim, garantir que todas as etapas necessárias 
ao atendimento da mulher sejam cumpridas. 

As consultas para a mastologia passaram a ser reguladas desde abril e as mulheres que 
tiveram exames alterados realizados nas Unidades Móveis de Saúde, com categoria BIRADS 4 e 5 – 
prioridades vermelhas – tiveram suas consultas agendadas para realização das biópsias.  

Observa-se que há a necessidade da substituição dos mamógrafos analógicos existentes nos 
hospitais da rede por equipamentos com melhor qualidade de imagem, bem como incremento do número de 
horas dos profissionais, tanto médicos quanto técnicos de radiologia, de maneira que o número de 
mamografias diagnósticas e de rastreamento ofertadas possa ser suficiente para impactar na redução da 
incidência e mortalidade pelo câncer de mama. 

Considerando as estimativas de procedimentos em mastologia tendo por base a estimativa 
populacional de 2013, são necessários 70.932 exames de mamografia de rastreamento para cobertura 
bienal de 70% da população do DF na faixa etária de 50 a 69 anos e 32.392 exames de mamografia 
diagnóstica. Para o atendimento do pleito, a SES-DF vem investindo em ações para o alcance da totalidade, 
a Carreta da Mulher é um exemplo. 

Outro ponto importante a ser trabalhado é a melhoria do acesso ao diagnóstico. As lesões 
impalpáveis encontradas pelo rastreamento precisam ser biopsiadas e esta Secretaria vem se preparando 
para realizar as biópsias percutâneas. 

Em relação às Unidades Móveis, a proposta é a elaboração de um calendário itinerário das 
carretas que seja fixo, facilitando aos profissionais da Atenção Básica, a realização da busca ativa das 
mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos que não realizaram mamografia nos 2 últimos anos, o pré 
agendamento dos exames de rastreamento das mulheres na faixa etária alvo, ou mamografias diagnósticas 
em qualquer faixa etária. 

O câncer de mama é problema de saúde pública, neoplasia que mais mata as mulheres no 
Brasil, no mundo e no Distrito Federal. Para a existência de um programa de rastreamento no DF se faz 
necessário um trabalho contínuo no sentido de proporcionar um sistema de rastreamento organizado para o 
câncer ginecológico, trazendo para o estado a responsabilidade da prevenção e do diagnóstico precoce 
destas patologias. 

Exames Histopatológicos do Colo do Útero Informados  ao SISCOLO em 2013 (Jan a Nov/13) 

Prestador de Serviço Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag o Set Out Nov Total 

Hospital de Base do Distrito 
Federal 06 03 08 22 08 09 24 05 07 13 10 115 

Hospital Regional do Gama 25 06 16 09 00 20 14 11 00 00 00 101 

Hospital Universitário de Brasília 05 01 02 00 03 01 01 03 00 02 01 19 

Hospital Regional da Asa Sul 04 42 59 52 56 55 69 51 75 47 41 551 

Hospital Regional de Ceilândia 29 19 29 30 30 55 50 48 23 00 00 313 

Hospital Regional de Sobradinho 15 10 19 11 12 15 05 07 00 00 00 94 

Total 84 81 133 124 109 155 163 125 105 62 52 1.193  

Fonte : SISCOLO-DF, DEZ/2013 

Exames Citopatológicos do Colo do Útero Informados ao SISCOLO EM 2013 (Jan a Nov/13) 

Prestador de Serviço Total 25 a 64 anos (%) 

Hospital de Base do Distrito Federal 1.285 1.079 (84,0%) 

Hospital Universitário de Brasília 2.053 1.678 (81,7%) 

Hospital Regional da Asa Sul 122.455 97.820 (79,9%) 

Total 125.793 100.577 (80,0%) 

 Fonte : SISCOLO-DF, DEZ/2013 
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Exames Citopatológicos do Colo do Útero Com Alteraç ões Realizados na SESDF e Informados ao 
SISCOLO (Jan a Nov/13) 

Alterações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

Cél. escamosa atípica de signif. 
indeterm., possivelmente não neoplásico 

136 187 193 181 228 199 198 244 220 212 226 2.224 

Cél. escamosa atípica de signif. 
indeterm., não se pode excluir lesão de 
alto grau 

23 28 35 24 32 34 28 31 38 56 37 366 

Cél. glandular atípica de signif. indeterm., 
possivelmente não neoplásico 16 22 12 10 12 10 19 13 12 12 22 160 

Cél. glandular atípica de signif. indeterm., 
não se pode excluir lesão de alto grau 

06 06 06 10 09 09 06 05 15 11 07 90 

Cél. atípica de origem indefin., 
possivelmente não neoplásico 04 03 00 00 01 00 02 02 07 00 01 20 

Cél. atípica de origem indefin., não se 
pode excluir lesão de alto grau 

00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 02 

Lesão Intraepitelial de Baixo Grau 136 104 124 98 130 112 138 148 95 145 109 1.339 

Lesão Intraepitelial de Alto Grau 44 41 46 50 66 54 59 51 59 49 50 569 

Lesão Intraepitelial de Alto Grau, não 
podendo excluir Microinvasão 06 05 04 07 07 07 07 03 09 06 07 68 

Carcinoma Epidermoide Invasor 03 04 09 04 04 03 01 04 01 06 03 42 

Adenocarcinomain situ 18 15 02 04 01 02 01 03 01 02 01 50 

Adenocarcinoma invasor 04 02 01 02 02 00 03 03 02 01 02 22 

Total 396 417 432 392 492 430 463 507 460 500 465 4 .952 

Fonte : SISCOLO-DF, DEZ/2013 

Exames Histolopatológicos de Mama Informados ao SIS MAMA (Jan-Nov/13) 

Prestador De Serviço Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov TotaL 

Hospital Universitário de Brasília 22 08 18 00 30 16 25 02 17 09 07 154 

Hospital Regional do Gama 02 03 04 09 00 02 07 00 00 00 00 27 

Hospital Regional da Ceilândia 12 10 15 10 10 17 18 00 00 00 00 92 

Hospital de Base do Distrito 
Federal 19 28 20 27 33 19 23 23 34 49 41 316 

Hospital Regional da Asa Sul 00 00 00 05 10 08 14 18 00 06 10 71 

Hospital Regional de Sobradinho 09 17 17 11 09 09 00 03 00 00 00 75 

Total 64 66 74 62 92 71 87 46 51 64 58 735 

Fonte : SISMAMA-DF, DEZ/2013 

Exames Citolopatológicos de Mama Informados ao SISM AMA (Jan-Nov/13) 

Prestador de Serviço Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag o Set Out Nov Total 

Hospital Universitário de Brasília 00 17 09 00 14 39 33 13 17 27 14 183 

Hospital de Base do Distrito 
Federal 16 12 23 16 24 15 21 19 17 18 17 198 

Hospital Regional da Asa Sul 59 68 61 78 73 152 88 105 00 120 132 936 

Total 75 97 93 94 111 206 142 137 34 165 163 1.317 

Fonte : SISMAMA-DF, DEZ/2013 
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Mamografias Informadas Ao SISMAMA(Jan-Nov/13) 

Prestador De Serviços 
Total 

Total 50-69a (%) 

0010510 Hospital Universitário de Brasília 1.828 1.071 (58,6%) 

0010456 Hospital de Base do Distrito Federal 2.973 2.096 (70,5%) 

0010537 Hospital Regional da Asa Sul 783 524 (66,9%) 

0011193 Central de Radiologia de Taguatinga 3.996 2.827 (70,7%) 

0010502 Núcleo de Imagem e Radiologia HRS 264 186 (70,5%) 

0010464 Núcleo de Radiologia e Imagem do HRAN 1.169 852 (72,9%) 

0010499 Núcleo de Radiolologia e Imagem do HRT 854 421 (49,3%) 

2672197 Núcleo de Imagem e Radiologia Do HRSAM 1.378 1.084 (78,7%) 

7048998 Carreta da Mulher Um 13.234 5.738 (43,4%) 

7241097 Carreta da Mulher Dois 8.596 4.015 (46,7%) 

7241119 Carreta da Mulher Três 6.827 3.018 (44,2%) 

TOTAL 41.902 21.832 (52,1%) 

Fonte: SISMAMA-DF, DEZ/2013 

Consultas Agendadas em Mastologia (SISREG-2013) 
Unidade de Saúde  Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total  

Hospital Regional de 
Santa Maria - - - 01 01 - - - - 03 - - 05 
Hospital Universitário de 
Brasília - - - 03 07 - 02 03 01 - 01 - 17 
Hospital Regional de 
Taguatinga - - - - 04 01 10 10 02 - 02 03 32 
Hospital Regional da Asa 
Sul - - - - - - - 02 01 02 01 04 10 
Hospital Regional do 
Paranoá - - - 01 - - 04 - - 01 - - 06 
Hospital Regional da Asa 
Norte - - - - 01 - - 01 01 01 01 01 06 
Hospital Regional de 
Celandia - - - - 03 - 04 05 02 04 - 02 20 
Hospital de Base do 
Distrito Federal - - - - - - - 03 02 01 02 - 08 
Hospital Regional de 
Sobradinho - - - - 01 01 - - - 01 01 - 04 
Hospital Regional de 
Planaltina - - - - - - 01 - - - - - 01 
Hospital Regional de 
Samambaia - - - - - - - 02 - 01 01 - 04 

Total  - - - 05 17 02 21 26 09 14 09 10 113 

Consultas Agendadas em Colposcopia (SISREG-2013) 
UNIDADE DE SAÚDE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Hospital de Base do Distrito Federal 10 01 21 16 1 13 02 11 22 06 08 17 128 

Hospital Regional da Asa Sul 13 33 32 33 21 16 61 29 31 21 31 16 337 

Hospital Regional da Asa Norte 02 - 01 - - - - - - - - - 03 

Hospital Regional de Brazlandia - - 01 04 02 01 02 01 02 - 02 01 16 

Hospital Regional de Celandia 12 03 03 17 25 - 24 31 16 12 15 05 163 

Hospital Regional do Gama 23 - 10 05 04 02 08 15 07 06 18 04 102 

Hospital Regional do Paranoá - 03 - 08 10 - 01 03 14 04 07 02 52 

Hospital Regional de Planaltina - 01 - 03 - - - - - - - - 04 

Hospital Regional de Sobradinho 01 07 10 16 06 21 17 02 - - - - 80 

Hospital Regional de Taguatinga - - - - - - - - 09 05 11 - 25 

Hospital Universitário de Brasília - - - - 07 05 10 - 06 09 07 01 45 

Total 61 48 78 102 76 58 125 92 107 63 99 46 955 

Fonte : NAPAC/GAAC 
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2.7.1 Produção Oncológica (01/01/2013 até 30/11/201 3) 

Hormonioterapia  
• Total de pacientes: 2.507; 
• Total de procedimentos: 6.604. 
Dos valores acima para hormonioterapia, tem-se: 
Câncer de Mama 
Total de pacientes: 1.767; 
Total de procedimentos: 4.898.  
Radioterapia  
• Total de pacientes: 982; 
• Total de procedimentos: 982. 
Quimioterapia  
• Total de pacientes: 2.940; 
• Total de procedimentos: 5.761. 
Dos valores acima para quimioterapia , tem-se: 
Câncer de Mama 
• Total de pacientes: 588; 
• Total de procedimentos: 1.178.  
Câncer de Colo de Útero 
• Total de pacientes: 172; 
• Total de procedimentos: 209.  
 

Diluições De Quimioterápicos Para Oncologia/SES-DF Realizadas Em 2013 

Meses 
SETOR HBDF SETOR HRT 

ONCOL AMBULAT ONCOL INT PEDIAT ONCOL ONCOL. AMBULAT 

jan/13 1.156 214 0 0 
fev/13 964 180 0 0 
mar/13 1.130 149 0 0 
abr/13 1.187 144 0 0 
mai/13 1.165 148 54 0 
jun/13 1.061 144 115 0 
jul/13 1.375 128 57 0 

ago/13 1.422 104 15 50 
set/13 1.157 102 60 280 

Total Por Unidade 10.617 1.313 301 330 

Total HBDF e HRT 12.231 330 

Total de diluições QT/SES-DF 12.561 
 Fonte:  Central de Diluição de Quimioterapia do Hospital de Base/DF 
Dados parciais de janeiro a setembro de 2013. 

 
Em relação às APACs - Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade cabe informar 

que APAC é um instrumento utilizado pelo Ministério da Saúde para autorização de procedimentos de alta 
complexidade, entre eles os procedimentos oncológicos.  

Cada autorização é válida por 03 competências, que corresponde a três meses, porém se 
encerrando a validade sempre no último dia do mês, e não na data em que completa 90 dias corridos. A 
APAC permite o ressarcimento do procedimento integral ou parte dele pelo Ministério da Saúde, através da 
geração de um laudo, que é autorizado pela SES no Núcleo de Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade e em seguida enviado ao Ministério da Saúde como forma de dado para faturamento. 

A APAC trata de valor global do procedimento para o período, ou seja, nas três competências 
em que é válida sua autorização, aquele número de APAC inclui todo tipo de ação relacionada àquele 
procedimento autorizado: sessões de radioterapia, ciclos de quimioterapia, entre outros. 

Desta forma, o valor numérico de procedimentos gerados por APAC diz respeito aos 
procedimentos globais realizados por pacientes oncológicos em quimioterapia e radioterapia, de acordo 
com a tabela Sigtap do Ministério da Saúde, com validade, em sua maioria, de três competências. Por esse 
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motivo, os valores correspondentes ao número de APAC’s não necessariamente são iguais aos números de 
procedimentos informados no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG.  

 

2.7.2. Outras ações  

• Visitas Técnicas ao Hospital da Criança de Brasília para avaliação do convênio firmado 
entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Hospital da Criança de Brasília; 

• Participação no Encontro Técnico Anual de Avaliação das Ações em Vigilância e Registros 
de Câncer organizado pelo Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, com apresentação dos dados de 
Registro de Câncer de Base Populacional e Registros Hospitalares de Câncer do Distrito Federal; 

• Envio dos dados de Registro Hospitalar de Câncer sobre Leucemias na Infância para 
participação do Estudo CONCORD 2; 

• Renovação dos contratos de serviços isolados de radioterapia por mais um ano, com 
objetivo de diminuir a demanda reprimida da SES/DF; 

• Vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), com cobertura vacinal de 88,86% na 3ª 
etapa para as adolescentes de 11, 12 e 13 anos. Cobertura da vacinação HPV (dados parciais atualizados 
até 20/12/2013 – Fonte: NIR/SVS); 

• Composição do Protocolo de Cuidados Paliativos para o Paciente com Câncer; 
• Criação de Comissão Especial para definir as diretrizes no rastreamento, diagnóstico e 

tratamento do câncer de colo uterino; 
• Elaboração do Plano de Ação da Rede de Cuidados Integrados do Distrito Federal – 

PLARCI.  
• Colaboração para a regulamentação do Programa de Residência em Medicina Paliativa da 

SES/DF; 
• Abertura do Ambulatório de Cuidados Paliativos do Hospital de Apoio de Brasília; 
• Apreciação do “Estudo preliminar para a implantação de hospedarias de cuidados paliativos 

no Distrito Federal”; 
• Apreciação do Estudo do custo-efetividade de bloqueio farmacológico com agonistas e 

antagonistas do hormônio liberador da gonadotropina. Houve posicionamento a favor da padronização da 
Leuprorrelina no câncer de próstata; 

• Realização de reuniões mensais do Programa Cuidar Sempre, no auditório do Hospital de 
Apoio de Brasília, com a presença de paliativistas, residentes e convidados; 

• Incentivo para envio de trabalhos científicos dos paliativistas do Programa Cuidar Sempre 
para o Congresso Internacional de Cuidados Paliativos em Porto de Galinhas/PE; 

• Entrevistas e divulgação de atividades de prevenção e diagnóstico precoce do câncer nos 
diferentes meios de comunicação; 

• Realização de visitas técnicas aos Hospitais Regionais da SES-DF para viabilizar a 
completa implantação do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), garantindo assim o fluxo correto das 
informações no sistema; 

• Realização de Cursos de Treinamento do Sistema de Informação do Câncer – SISCAN; 
• Manutenção dos Programas: Saúde na Escola, Capacitação Permanente Antitabagismo, 

Pró-Mulher (implicou em 955 Consultas/Colposcopias na Especialidade Ginecologia Oncológica e 113 
consultas na Especialidade Mastologia); 

• Programa “Eu me Cuido” – rastreamento de câncer de colo uterino na Regional de Saúde 
Centro-Sul (421 atendimentos com coleta de exame citopatológico) e na Estrutural (42 atendimentos com 
coleta de exame citopatológico); 

• Participação no “Curso de Controle e Avaliação em Oncologia no SUS”, ministrado pelo 
Ministério da Saúde em parceria com o Núcleo de Autorização de APAC, da Gerência de Alta 
Complexidade/DIASE/SAS/SES; 

• Participação no planejamento dos eventos do Outubro Rosa na SES-DF, em conjunto com o 
INCA, Ministério da Saúde, Secretaria de Esportes DF, ONGs e SES-DF; 

• Palestras ministradas: Encerramento do Outubro Rosa e palestras na regional de Planaltina 
e para todas as DIRAPS/SES sobre a importância da detecção precoce do câncer de colo de útero e a 
melhor adequação dos serviços; 

• Visitas às Regionais do Gama, Sobradinho e Taguatinga para agilizar e otimizar o 
funcionamento das Unidades do serviço de Ginecologia Oncológica; 
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• Reuniões com médicos da ginecologia oncológica da rede para apresentação de fluxograma 
de atendimento e propostas de melhorias dos serviços de ginecologia oncológica; 

• Formação do Grupo de Controle do Câncer Avançado do Colo Uterino. 
 

2.8. Alimentação e Nutrição 
As ações voltadas para a nutrição no âmbito da SES-DF correspondem à implementação e 

monitoramento das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN, integrando-se à 
Política Nacional de Saúde e inserindo-se no contexto de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Nesse contexto, são trabalhadas pontualmente as seguintes áreas: Nutrição na Atenção 
Básica, Nutrição Clínica, Fiscalização da Produção e do Fornecimento de Alimentos e Nutrição Enteral 
Domiciliar. 

2.8.1. Nutrição na Atenção Básica: 
A Área de Nutrição em Atenção Básica inclui a representação da SES no Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional do DF (CONSEA/DF), Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CAISAN/DF), responsável pelas ações de Educação Alimentar e Nutricional da SES, dentre elas 
aquelas voltadas às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) atendidas nas Unidades 
Básicas de saúde (UBS) da SES e pelas ações de Educação Alimentar e Nutricional do Programa de Saúde 
do Escolar (PSE). Abrangem também ações dos Programas de Suplementação de Micronutrientes no DF, 
quais sejam: Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA/MS) e Programa Nacional de 
Suplementação de Ferro (PNSF/MS); pela Coordenação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil em 
parceria com o Núcleo de Saúde da Criança da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde, pela Vigilância 
Alimentar e Nutricional no DF. Além da gestão da execução de todas essas atividades e o planejamento das 
ações de nutrição em atenção básica na SES. 

A estruturação e implementação das ações de Alimentação e Nutrição no âmbito da SES-DF 
com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição visa promover práticas alimentares e estilos de 
vida saudável nos serviços de nutrição na Atenção Básica, monitorar a situação alimentar e nutricional da 
população do DF, prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e 
nutrição, bem como desenvolver a capacitação de recursos humanos em saúde e nutrição, para indivíduos, 
famílias e comunidades de abrangência das UBS, beneficiados pelas ações e materiais da SES executados 
e distribuídos com os recursos do Fundo de Alimentação e Nutrição – FAN.  

Conforme Portaria GM 2349/2012, os recursos financeiros relacionados ao FAN não podem ser 
utilizados com a finalidade de tratamento de doenças ou reabilitação de pacientes, inclusive no caso de 
aquisição de alimentos (cesta básica), suplementos alimentares, fórmulas alimentares, de vitaminas ou 
minerais para estes fins. 

Desta forma, as ações realizadas e seus respectivos resultados estão listadas abaixo: 
• Realização de Oficinas de Formação de Tutores da Estratégia Nacional de Promoção da 

Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) no DF; 
• Fomento à pesquisa científica de nutrição na Atenção Básica por meio de participação em 

Congresso Científico;  
• Aquisição de kits de exemplos de alimentos para os 75 Centros de Saúde com nutricionistas 

para serem utilizados nas atividades de educação alimentar e nutricionais realizados pelos nutricionistas na 
atenção básica 

• Compra de equipamentos antropométricos para realização das atividades de monitoramento 
da situação alimentar e nutricional da população do DF.  

O Distrito Federal está no processo de estruturação da Atenção Básica. Novos profissionais 
nutricionistas vêm sendo lotados nas UBS desde 2010, o que vem permitindo a ampliação das ações de 
nutrição na Atenção Básica e o estabelecimento do perfil nutricional da população do DF, além da 
adequada utilização dos recursos provenientes do Fundo de Alimentação e Nutrição para a promoção da 
alimentação saudável e prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na população do DF.  

 

2.8.2. Nutrição Clínica  
A Nutrição Clínica envolve a estruturação e implementação de ações que visam o fornecimento 

regular de refeições para os Hospitais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), Hospitais Dia, Unidades Mistas, policiais militares e civis, equipes de rádio-
comunicação do corpo de bombeiro militar do DF, postos avançados do Hospital de Base do DF e do 
Hospital Regional de Taguatinga, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), doadores de sangue, 
doadoras de leite humano e crianças usuárias das creches das Unidades Hospitalares da SES, conforme as 
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“Normas Técnicas para Fornecimento e Controle de Refeições e Gêneros Alimentícios nas Unidades 
Hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do DF” da Portaria n°116/2010, de 05 de agosto de 2010. 

No ano de 2013, de janeiro a dezembro, foram produzidas e servidas 9.068.256 refeições.  
 

Mês Quantidade de Refei ções  
Jan 704.725 
Fev 663.883 
Mar 767.988 
Abr 769.642 
Mai 799.330 
Jun 768.426 
Jul 787.094 
Ago 796.731 
Set 770.224 
Out 794.325 
Nov 757.174 
Dez 688.714 

Total  9.068.256 

 

Tem-se trabalhado na melhoria do controle quantitativo e qualitativo do fornecimento de 
refeições, gêneros alimentícios, fórmulas infantis e fórmulas enterais, visando uma melhor utilização dos 
recursos públicos e uma melhor prestação de serviços à população. 

 

2.8.3. Nutrição Enteral e Atendimento Domiciliar 
Trata do fornecimento de fórmulas para fins especiais para pacientes em Atendimento 

Domiciliar, no âmbito do Distrito Federal, conforme regulamentação da Portaria no. 94 publicada no DODF 
em 20/05/2009. Seu público alvo são os pacientes que se enquadram nos critérios de inclusão da Portaria 
supracitada para recebimento das fórmulas com fins especiais com uso em domicílio, dentre eles, idosos, 
adultos e crianças com alergia alimentar, fibrose cística, epidermólise bolhosa, erros inatos do metabolismo, 
síndromes disabsortivas e principalmente, qualquer paciente com disponibilização de vias de acesso 
enteral.  

No ano de 2013 foram atendidos 12.798 pacientes, conforme tabela abaixo: 
 

Mês/2013 Número de Pacientes Atendidos  

Janeiro 1038 

Fevereiro 825 

Março 975 

Abril 1168 

Maio 988 

Junho 903 

Julho 1267 

Agosto 1136 

Setembro 1135 

Outubro 1063 

Novembro 1192 

Dezembro 1108 

Total 12798 
                                                                            Fonte:  Sistema Alphalinc. 

 

Em se tratando dos avanços, há expectativa do aumento do número de pacientes atendidos 
pelo programa e melhoramento nas ferramentas utilizadas para o cadastro e controle desses pacientes. 
Nesse sentido, existem perspectivas de iniciar um planejamento de informatização do Programa, 
elaborando um Projeto Básico em 2014, uma vez que a análise documental e de tramitação dos pedidos e 
acompanhamentos vem se tornando mais difícil devido ao aumento da demanda de pacientes para ingresso 
nesse. 
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2.9. Assistência à Saúde Bucal  
As ações de saúde bucal visam contribuir e potencializar a equidade no acesso à saúde bucal 

e, por conseguinte melhorar as condições de saúde da população do Distrito Federal. Nesse contexto, 
seguem as realizações referentes à odontologia foram as seguintes: 

• Nomeação de 89 Técnicos em Higiene Dental com contratação de 79, sendo 37 lotados na 
Atenção Básica e 42 lotados na Atenção Especializada; 

• Concessão de 40 horas para 4 Cirurgiões-Dentistas e 17 Técnicos em Higiene Dental; 
• Nomeação de 4 Técnicos de Prótese Dentária, por meio de cargo comissionado, criação da 

carreira desses profissionais em andamento, proporcionando: 
− Ampliação do Serviço de Prótese Dentária no CEO-712/912 Sul, com mais um Técnico de 

Prótese Dentária; 
− Implantação do Serviço de Prótese Dentária no CEO do Centro de Saúde No. 11 da        

Ceilândia, com 3 Técnicos de Prótese Dentária; 
• Realização de 3 Cursos de Farmacologia com capacitação de 90 Cirurgiões-Dentistas da 

SES/DF; 
• Capacitação de 185 Cirurgiões-Dentistas no 24º Congresso Brasileiro de Odontopediatria; 
• Aumento do número de Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família em 

condições de cadastro de 58 ESB/ESF para 88 ESB/ESF, cumprindo a meta proposta do indicador que trata 
da Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal. 

 

 
 

• Adquiridos 73 consultórios odontológicos e recebidos 70 destes do Ministério da Saúde, 
totalizando 143 consultórios os quais substituíram equipamentos velhos e ampliaram a capacidade instalada 
com mais 39 consultórios odontológicos; 

• Adquiridos materiais educativos para incremento das ações de promoção em saúde bucal, 
210 macro modelos de escovação, 210 macro modelos de evolução da cárie dentária, 210 macro modelos 
de evolução da doença periodontal, 200 fantoches de pelúcia, 50 Kits fantoches e 50 fantasias de dente, 
distribuídos para todas as Equipes de Saúde Bucal da atenção básica e atenção especializada; 

• Adquiridos 320 mil Kits de higiene bucal (escova dental, fio dental e creme dental) para 
distribuição à população nas ações de escovação supervisionada, permitindo assim alcançar a meta 
pactuada do indicador que trata da média da ação coletiva de escovação dental supervisionada; 
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• Adequação tecnológica com instalação de aparelhos de Raio X panorâmicos digitais para 
melhoria e ampliação do atendimento de diagnóstico por imagem odontológica na rede pública de saúde; 

• Aumento do repasse financeiro pelo Ministério da Saúde em cerca de 200% para Saúde 
Bucal; 

• Realização do primeiro mutirão de atendimento odontológico na SES/DF, com 24.014 
atendimentos e 87.341 procedimentos odontológicos. 

A seguir estão os dados estatísticos, com série histórica a partir do ano de 2007, acerca dos 
atendimentos e procedimentos odontológicos realizados nas Unidades Básicas de Saúde.  
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          Obs.: Até 2011 os atendimentos de emergência eram computados com os atendimentos especializados 
 

2.10. Manutenção de Equipamentos  
A área responsável pela manutenção dos equipamentos teve como planejamento para 2013 o 

levantamento patrimonial de todo parque tecnológico, equipamentos médico-hospitalares, da Rede da SES-
DF. No entanto, devido a dificuldades na coleta de informações esta tarefa ainda não foi concluída.  

Realizou-se também a revisão dos contratos de manutenção vigentes, aliado a elaboração de 
novos termos de referência, sempre em consonância com o inventário patrimonial.  

A implantação da engenharia clínica na rede da SES é um projeto inovador, pautado em 
experiências nacionais e internacionais, visando à realização de inventário patrimonial confiável, o descarte 
de equipamentos obsoletos, aliado a renovação tecnológica dos equipamentos, além de uma melhor 
relação custo-benefício das manutenções, de sobremaneira nos equipamentos de baixa e média 
complexidade. 

 
2.11. Construções, Ampliações e Reformas  

 A SES/DF realizou diversas obras no campo da atenção especializada como forma de 
aumentar a oferta dos serviços públicos de saúde e sua qualidade. A seguir, algumas das diversas obras 
realizadas: 

Descrição da Obra – Reforma RA / Local  (*)% Cumpri do 

Elaboração de Orçamentos (planilhas estimativas de custos) de obras de Reforma, Construção 
e/ou Ampliação no âmbito da SES/DF. DIVERSOS 100% 

Reforma e adequação do espaço Físico de Saúde das Penitenciárias I e II. XIV 100% 
Elaboração de Documentação Técnica Necessária para Reformar e Modernizar o Sistema de 
Geração, Distribuição de Vapor e Água Quente – SGDVAQ, incluindo a Reforma da Casa de 
Caldeiras, em 11 (onze) Hospitais da SES/DF. 

DIVERSOS 75% 

Impermeabilização das Lajes, Calhas, Rufos, Jardineiras e Reservatórios (inferiores e superiores) 
das juntas A, B, C, D, E, e M do Hospital Regional de Taguatinga – HRT.   III         100% 

Reforma do Sistema de Ar Condicionado Central na Unidade de Terapia Intensiva – UTI do 
Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB. I 100% 

Reforma das instalações elétricas, dados e voz da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital 
Materno Infantil de Brasília – HMIB. I 100% 
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Descrição da Obra – Reforma RA / Local  (*)% Cumpri do 

Execução da obra de substituição das esquadrias metálicas e outros serviços do Pronto Socorro 
do HBDF. 

I 100% 

Reforma das instalações elétricas na Administração do HRAS (atual HMIB). I 100% 

Reforma do núcleo de patologia clínica – NUPC do HRG. II 100% 

Elaboração de Projeto básico e Orçamento de Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva dos 
Equipamentos de ar condicionado do Hospital Materno Infantil - HMIB, Hospital Regional de 
Planaltina e Qualidade do ar dos Hospitais HBDF, HMIB, HRAN, HRPa, HRS, HRPl, HRG, HRSM, 
HRSam, HRT, HRC, HRBz, HRGu, DITEC  e LACEN. 

Diversos 100% 

 

3- Vigilância em Saúde  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 – Vigilância em Saúde – Atuar nos fatores desen cadeantes, determinantes e condicionantes de 
doenças e agravos, com a finalidade de conhecer, de tectar, prevenir, controlar, reduzir e eliminar 
riscos e danos à saúde individual ou coletiva, bem como acidentes e  agravos relacionados ao 
trabalho. 

 

Indicadores:  

 

Denominação do Indicador 
Unidade 

de Medida  

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Proporção de imóveis visitados para 
eliminação de criadouros de Aedes 
Aegypti em relação ao número de 
imóveis existentes no DF 

% 39,1 31/01/2011 Mensal 
80/ 

69,28 
80/ 

46,55 
80 80 

 

SISFAD/ 
DIVAL 

Proporção de coletas realizadas para 
análises da qualidade da água para 
consumo humano 

% 76,88 31/12/2010 Mensal 
80/ 

90,91 
82,5/ 

107,80 
85 87,5 

SISAGUA/ 
DIVAL 

Proporção de população canina e 
felina vacinada 

% 49,71 31/12/2010 Anual 
80/ 

65,51 
80/ 

53,15 
80 80 DIVAL 

Proporção de casos de Doenças de 
Notificação Compulsória (DNC) 
encerrados oportunamente 

% 82,17 31/12/2010 Trimestral 
82/ 

95,50 
83/493,8

0 
84 85 

SINAN/ 
DIVEP 

Cobertura vacinal com a vacina 
tetravalente/pentavalente em crianças 
menores de um ano 

% 91,2 31/05/2011 Trimestral 
95/ 

99,8 
95/ 
97 

95 95 
SI-PNI 

SINASC/ 
DIVEP 

Percentual de Regionais com Plano de 
Promoção de Saúde - PPS implantado 

% - - Semestral 
20/ 
33 

40/ 
54 

60 80 

SAPS 

GEDANT/ 
DIVEP 

Proporção de exames laboratoriais 
realizados em amostras biológicas 
encaminhadas ao LACEN de interesse 
da vigilância epidemiológica 

% 100 31/12/2010 Anual 
100/ 
100 

100/ 
100 

100 100 

LABTRAC
K/ 

LACEN 

Proporção de ensaios de controle de 
qualidade de produtos – alimentos, 
águas, medicamentos, saneantes e 
cosméticos – em amostras pactuadas 
com as diretorias de vigilância 
sanitária e ambiental do DF 

% 100 31/12/2010 Anual 100/ 100 
100/ 
100 

100 100 LACEN 

Nº de notificações de agravos à saúde 
do trabalhador 

Unidade 1562 31/12/2011 Anual 
1.640/ 
1814 

1.722/ 
1722 

1.808 1.898 
SINAN/ 

CEREST 

Número de aparelhos emissores de 
radiação ionizante cadastrados em 
uso no Distrito Federal 

Unidade 100 31/12/2010 Mensal 
100/ 

9 
100/ 

80 
100 100 DIVISA 

Número de licenças sanitárias 
emitidas para estabelecimentos de 
interesse da vigilância sanitária do DF 

Unidade 6324 31/12/2011 Anual 
6.640/ 
6038 

6.956/ 
5709 

7.273 7.589 DIVISA 
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Denominação do Indicador 
Unidade 

de Medida  

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Proporção de equipes de Estratégia 
de Saúde da Família e de Agentes 
Comunitários da Saúde com ações 
integradas de prevenção e controle da 
dengue em relação às equipes 
existentes 

% - - Anual 
12,50/ 

8,6 
25/ 
8,6 

37,50 50 
DIPRODE/ 

SAPS e 
DIRAPS 

Número de Semanas Anuais de 
Prevenção da Dengue realizadas 
(>=5) 

Unidade 4 31/12/2011 Anual 
5/ 
7 

5/ 
33 

5 5 
DIPRODE 

/SVS 

Proporção de cura nas coortes de 
casos novos de tuberculose pulmonar 
bacilífera 

% 81,80 31/12/2011 Anual 
85/ 

72,6 
80/ 

69,90 
81 82 

SINAN/ 
DIVEP 

Proporção de cura de casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos 
das coortes 

% 90,70 31/12/2011 Anual 
85/ 

89,90 
90/ 

91,60 
90 90 

SINAN/ 
DIVEP 

Proporção de registro de óbitos com 
causa básica definida 

% 98,4 31/12/2011 Quadrimestral 
95/ 

98,6 
95/ 

99,63 
95 95 

SIM/ 
DIVEP 

Taxa de incidência de AIDS  em 
menores de 5 anos 

%/ 100.000 2,12 31/12/2011 Anual 
2,6/ 

0,51 
2,6/ 
1,7 

2,6 2,6 
SINAN/ 
DIVEP 

Número absoluto de óbitos por dengue 
Unidade 3 31/12/2011 Anual 

3/ 
1 

3/ 
9 

3 3 
SINAN/ 
DIVEP 

 

A Vigilância em Saúde inclui os campos: vigilância Sanitária (VS), vigilância ambiental (VA), 
vigilância epidemiológica(VE), Vigilância à Saúde do Trabalhador(VST) e Laboratório de Saúde Pública 
(LACEN-DF).  

 

3.1. Vigilância Sanitária  
As atividades de fiscalização e educação sanitárias visam eliminar, reduzir ou prevenir riscos à 

saúde da população do DF e têm como público alvo a pessoa física ou jurídica que compra, vende, 
consome, presta serviços ou requer produtos e serviços de interesse direto ou indireto da saúde.  

Em 2013, entre outras ações, a Vigilância Sanitária do Distrito Federal (VISA-DF) implantou o 
Programa de Categorização de Restaurantes, proposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), para o qual Brasília foi a unidade piloto. Nesse Programa, foram cadastrados 274 restaurantes, 
inspecionados e categorizados 127, de acordo com a seguinte classificação: 30 restaurantes receberam o 
Selo “A”, 50 receberam o Selo “B”, 24 receberam o Selo “C” e 23 foram reprovados.  

Outras atividades realizadas pela VISA-DF foram: implantação do Programa de Classificação 
de Hotéis cuja categorização será realizada em 2014; expedição de 5.709 licenças sanitárias; atendimento 
a 2.603 denúncias e reclamações, das quais 1.961 foram finalizadas; realização de 36 balanços em ações 
fiscais nos estabelecimentos que comercializam ou fazem uso de medicamentos sob controle da ANVISA; 
análise de 329 Projetos Básicos de Arquitetura; cadastro sanitário de 19 estabelecimentos que 
comercializam produtos que contém substâncias inalantes; implantação do Programa de Sistema da 
Qualidade nas inspeções de farmácias e drogarias; elaboração de 42 relatórios para subsidiar Autorizações 
de Funcionamento e Especial para comercialização de medicamentos; elaboração de 42 Relatórios no 
processo de Certificação de Boas Práticas de Fabricação, Distribuição e Manipulação; cadastro de 80 
aparelhos emissores de radiação ionizante.  

Foram realizadas inspeções sanitárias em 29.165 estabelecimentos. Entre as ações fiscais 
foram realizadas apreensões de alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos de higiene pessoal e 
saneantes domissanitários. A VISA-DF desenvolveu suas ações por meio do Programa de Monitoramento 
da Qualidade de Produtos – PVS, Programa de Avaliação do Teor Nutricional – PATEN, Programa de 
Monitoramento de Aditivos e Contaminantes – PROMAC; Programa Nacional de Monitoramento da 
Qualidade Sanitária de Alimentos – PNMQSA. Foram ainda efetivadas 319 interdições em todo o DF.  

No tocante à Instrução Processual iniciou 20.160 processos administrativos sanitários, sendo 
instruídos 17.631 processos. Foram finalizados 2.631 processos com lavratura de 2.072 Autos de Imposição 
de Penalidades e recebidos 1.440 recursos aos Autos de Imposição de Penalidades lavrados, sendo 
encaminhados 178 processos para julgamento. 

A VISA-DF participou da Implantação do PGRS Urbano de um Supermercado Extra para os 
Gerentes do hipermercado e da Lei da Política de resíduos urbanos  Empresa Ambiental de recicláveis. 
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3.2. Vigilância Ambiental  
No âmbito da Vigilância Ambiental o Programa de Controle da Dengue registrou um total de 

11.594 casos, sendo 6.790 autóctones (do próprio DF) e 4.804 importados (fora do DF). O diagnóstico 
precoce com a introdução do teste rápido para a dengue permitiu maior agilidade no manejo clínico dos 
casos suspeitos, o que contribuiu para número pequeno de óbitos em comparação às outras unidades da 
federação. Em dezembro de 2013, foi elaborado o Plano de Contingência da Dengue para 2014.  

A vigilância ambiental realizou 1.117.258 inspeções em imóveis para eliminação de criadouros 
de Aedes aegypti em quatro ciclos, onde no 1º ciclo foram visitados 271.146 imóveis, 307.794 no 2º ciclo, 
312.553 no 3º ciclo e 225.765 no 4º ciclo.  

Foram realizados quatro Levantamentos Rápidos do Índice de Infestação por Aedes aegypti – 
LIRAa, nos meses de janeiro, maio, agosto e novembro, atingindo uma amostra de 26.199 imóveis, 27.357, 
26.478 e 25.828 nos 1º, 2º, 3º e 4º levantamentos respectivamente. Com base nos resultados do LIRA os 
imóveis as Regiões Administrativas de Fercal e Sobradinho foram priorizados e trabalhados por mais de um 
ciclo.  

Também foram realizadas 5.797 ações em pontos estratégicos como borracharias, floriculturas 
e ferros-velhos, 33 ações de manejo ambiental em todo o DF e as atividades relacionadas com inseticidas 
para as ações de controle da dengue abrangeram 633.966 imóveis  reduzindo a infestação do mosquito, 
conforme quadro abaixo.  

Síntese das atividades para controle do Aedes aegypti até Nov/2013 

Ativ. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Total 

LIRAa 26.199 - - - 27.357 - - 26.478 - - 25.828 105.862 

Imóv. Insp. 
60.177 94.318 116.651 104.052 113.056 90.686 96.644 110.026 

105.
883 95.473 72.801 1.059.767 

Equip. 
Especial 
(pontos 
estratégicos) 425 452 740 1.078 576 351 675 366 364 392 378 5.797 

Equip. 
Perifocal 1.048 519 970 991 491 36 550 481 825 441 446 6.798 

Borrifação 
Costal 5.075 6.019 12.475 14.262 17.185 12.360 3.025 505 305 305 625 72.141 

UBV 40.200 48.450 88.950 126.027 150.125 87.375 4.525 0 0 0 9.375 555.027 

Ovitrampa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 880 

 

Com vistas ao controle da febre amarela , realizaram-se ações de vigilância entomológica em 
14 áreas consideradas de risco para sua transmissão. Nestas áreas, foram capturados 6.000 culicídeos, 
que após a identificação taxonômica foram enviados ao Núcleo de Virologia do LACEN para isolamento do 
vírus amarílico. Entre as áreas monitoradas destacaram-se: Núcleo Rural Ponte Alta, Parque Ezequias 
Hering, Núcleo Rural Taquara, Morro da Cruz e Jardim Zoológico de Brasília.  

No período de janeiro a dezembro, a Vigilância Ambiental aplicou 147.781 vacinas, sendo 
144.274 durante a XXXVI Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos do Distrito Federal/2013, 
realizada em quatro etapas, uma rural e três urbanas.  

A leishmaniose  é um grave problema de saúde pública no DF e por recomendação do Comitê 
Gestor da Secretaria de Saúde foi implantado o Plano de Controle da Leishmaniose no DF em 2013 que 
resultou na coleta de 7.104 amostras laboratoriais para diagnóstico de leishmaniose visceral canina. O 
trabalho foi concluído nas RAs: Brazlândia, Brasília (em parte), Cruzeiro, Candangolândia, Fercal, Guará, 
Gama, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Paranoá, Riacho Fundo I, 
Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Sobradinho II, São Sebastião e Varjão.  
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Atividades desenvolvidas na vigilância ambiental co ntra raiva e Leishmaniose 

Atividade                  Total* 

Número de exames realizados para Leishmaniose Visceral em cães 7.104 

Número de eutanásias em cães com diagnóstico de Leishmaniose Visceral 544 

Número de cães e gatos vacinados contra raiva 147.781 

Número de eutanásia de cães e gatos que apresentavam potencial de transmissão de 
doenças aos seres humanos (zoonoses, incluindo LV) e/ou agressivos 2.333 

Recolhimento ou recebimento de cães e gatos  4.302 

Doação de cães e gatos recolhidos/recebidos  1.294 

 Nota: *Dados preliminares, sujeitos à alteração 
 

A vigilância ambiental para controle da Doença de Chagas  é realizada nos Postos de 
Informações de Triatomíneos (PIT) distribuídos em maior número nas áreas rurais das Regiões 
Administrativas, com uma maior concentração em Escolas e Postos de Saúde. O Quadro abaixo demonstra 
as atividades desenvolvidas na vigilância entomológica dessa doença. 

 
Quadro-síntese das atividades desenvolvidas no cont role da Doença de Chagas. 

Atividade Total 

Número de visitas aos Postos de Informações de Triatomíneos - PIT 715 

Número de Postos de Informações de Triatomíneos - PIT existentes  65 

Total de hemípteros identificados  603 

Total de Triatomíneos identificados  555 

Total de triatomíneos examinados positivos 3 

Controle químico de residências com vetores domiciliados  22 

 
Em 2013, a Vigilância Ambiental em Saúde implantou o Programa de Vigilância de Ambientes 

para Febre Maculosa Brasileira (FMB) e outras riquetsioses. Desde janeiro de 2013 estão 
sendo investigados os casos notificados no DF, além das demandas espontâneas de infestações por 
carrapatos e pulgas. De um total de 401 espécimes, as espécies de carrapatos e pulgas de maior 
ocorrência foram: Ripichephalus sanguineos, Ctnophalides  felis e Alblyomma sp. Ao longo do ano 
realizaram-se 23 atendimentos e 4 visitas de rotinas de monitoramento. 

Foram realizados aproximadamente 4.000 atendimentos relativos a animais peçonhentos e 
outros vetores, dentre os quais se destacam: 1.898 relativos a ratos, 995 relativos a escorpião e 190 a 
pombos.  

Quanto às Populações Expostas a risco é realizada a vigilância, para o controle daquelas 
expostas ao Solo Contaminado. Em 2013, foram cadastradas 08 áreas com suspeita de contaminação 
química no DF no Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 
Contaminado. Do total de 37 áreas mapeadas, foram identificados 52 contaminantes químicos de interesse, 
distribuídos em 03 áreas com confirmação de contaminação pelo órgão ambiental e 34 áreas sob suspeita 
de contaminação.  

Para as Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos foi implantada Unidade Sentinela na 
Região Administrativa da Fercal, escolhida pelas características de morbidade de agravos respiratórios e 
existência de fonte potencial de poluição atmosférica (cimenteira) próxima das residências. Em dezembro 
de 2013 foi lançado o Boletim do VIGIAR com dados do INMET, IBRAM, INPE e SES-D 

No escopo da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade da Água para consumo 
humano foram coletadas 1.617 amostras de água na área urbana e rural, cuja análise apontou maior 
vulnerabilidade das populações rurais quanto à transmissão de doenças de veiculação hídrica. Em todos os 
casos de desconformidade do laudo com as condições de potabilidade hídrica, foi acionada a vigilância 
sanitária e epidemiológica locais e os serviços envolvidos além de ações educativas. 

Por meio do Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Substâncias 
Químicas implantou-se o Plano Integrado de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos – 
VISPEA. As atividades foram desenvolvidas nas comunidades rurais de Vargem Bonita (Park Way), 
Rajadinha (Pipiripau) e Jatobazinho (Brazlândia), Jardim (Paranoá), Santos Dumont e Monjolo (Planaltina) e 
resultaram na análise de agrotóxicos em água de consumo humano em 12 amostras ao Lacen-DF e 
Instituto Evandro Chagas em Belém/PA. 
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A Copa das Confederações e Copa FIFA 2014 foi objeto de Ações de Vigilância Ambiental. 
Com esse fim foram realizados procedimentos de inspeção, cadastro e coleta de água em 37 
estabelecimentos, incluindo Estádio Nacional Mané Garrincha, locais de treinamento dos atletas, rede 
hoteleira e hospitais de referência. Em todos os casos de desconformidade do laudo com as condições de 
potabilidade hídrica, foi acionada a vigilância sanitária e epidemiológica locais, o órgão de controle e os 
serviços envolvidos, além de terem sido adotadas as providências e recomendações preconizadas pela 
vigilância em saúde ambiental quanto à assepsia de ambientes e ações educativas.  

Foi realizado mapeamento de áreas e/ou estabelecimentos que comportam produtos químicos 
perigosos, como uma estratégia para redução de riscos químicos. Para a copa das Confederações foram 
mapeados pontos de exposição aos produtos perigosos (benzeno/hidrocarbonetos, cloro gasoso e gás de 
petróleo liquefeito - GLP), próximos aos locais de aglomeração (Estádio Nacional Mané Garrincha, setor 
hoteleiro e Esplanada) conforme figura 1.  

 Pontos de armazenamento de produtos perigosos próximo aos pontos de aglomeração 
durante a Copa das Confederações 2013.  

  
Fonte: VIGIAPP-DF/NUVASP/GEVANBIOL/DIVAL, 2012 

 

Dentre as ações educativas em saúde ambiental, entre outras atividades, de foram realizadas 
231 ações em stands e teatros e 176 palestras voltadas ao controle da dengue e leishmaniose, para um 
público estimado de 15.000 pessoas.  

Foram entregues 30.000 kits do Agente Mirim “CONTRA A DENGUE”, material didático.  
Também foi assinado Termo de Cooperação, para envio de 200 mil mensagens de alerta sobre 

a prevenção da dengue até 2014, a saber: “Vamos combater a dengue. Seja um aliado da vida. Dedique 10 
minutos da sua semana para eliminar água parada.” 

 
3.3. Vigilância em Saúde do Trabalhador 

Entre as ações executadas para levar a efeito a Vigilância em Saúde do Trabalhador estão: 51 
ações educativas envolvendo 2.309 trabalhadores pertencentes aos vários ramos de atividades 
econômicos; notificação de 1.722 agravos relacionados ao trabalhador no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação; Desenvolvimento de 550 atividades educativas para estudantes de medicina e 
técnicos de enfermagem do trabalho, capacitados para o desenvolvimento de ações preventivas, 
informativas e de segurança do trabalhador; realização de 18 atividades educativas em parceria com 
LACEN, Centro de Informações Toxicológicas, EMATER e Estratégia Saúde da Família, com público 
estimado de cerca de 600 trabalhadores de áreas rurais pelo Programa de Intoxicação Exógena de 
Trabalhadores Rurais do DF; Avaliação de 1.742 trabalhadores da construção civil, que resultaram em 558 
notificações de agravos dermatológicos relacionados ao trabalho; parceria no Projeto Mente e Voz - uma 
iniciativa da Secretaria de Educação e da Regional de Ensino de Sobradinho - com avaliação de 485 
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professores e capacitação dos profissionais da rede de saúde como dermatologistas para notificação do 
câncer de pele e dermatoses ocupacionais e profissionais da atenção básica sobre intoxicação exógena 
relacionados ao trabalho, com avaliação de agravos em 55 agentes comunitários de saúde;  
Desenvolvimento do projeto "Segurança e Saúde no Trabalho na Educação Básica 2013" junto aos 
estudantes vinculados à Secretaria de Educação DF, com a participação de cerca de 900 alunos; 
Realização de treinamentos das equipes de otorrinolaringologia do HBDF e HRT; Comemoração ao Dia 
Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças no Trabalho, promovendo ações itinerantes nas 
emergências dos Hospitais do Gama, de Sobradinho, do Hospital de Base e Hospital de Santa Maria, 
resultando no aumento do número de notificações de agravos relacionados ao trabalho; Capacitação de 82 
profissionais da área, além de seis atividades educativas com a participação de 280 trabalhadores pelo 
Programa de Vigilância em Saúde Mental do Trabalho junto à Secretaria de Atenção à Saúde e Diretoria da 
Saúde da Mulher.  

Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foram realizadas quatro ações do Comando de 
Saúde nas Rodovias sendo avaliados 531 motoristas de caminhão. 

 

3.4. Vigilância Epidemiológica   
Em 2013, foram registrados 47.354 casos de doenças e agravos de notificação compulsória. 
Foram capacitados 113 técnicos para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Nascidos Vivos 
(SINASC). Realizadas as buscas ativas de 9.800 declarações de óbitos nos 12 cartórios do DF o que 
resultou na investigação de 2.976 óbitos.  

Dados epidemiológicos 
Dado epidemiológico Residentes no DF Não residentes  no DF Total* 

Nascimentos 38.384 11.376 49.760 

Óbitos fetais e não fetais por todas as causas 9.815 2.651 12.466 

Óbitos em mulheres em idade fértil (mulheres de 10 a 49 anos) 2.291 695 2.986 

Óbitos em crianças menores de 01 ano 492 191 683 

Nota: Os números são parciais devido à atualização dos bancos dos Sistemas de Informações em Saúde que ocorre rotineiramente. 
 

Em 2013, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS captou cerca 
de 2.000 agravos de saúde pública por meio de busca ativa e passiva no sistema de saúde público e 
privado do Distrito Federal. O serviço funciona no modelo de trabalho conhecido como sistema 7-24-365 
(sete dias da semana, 24 horas por dia e 365 dias do ano), fazendo as recomendações necessárias e 
adotando medidas de controle dos agravos de interesse da saúde pública.   

Visando o Combate à Violência, foram realizadas 59 capacitações, contando com público de: 
26 profissionais na Linha de Cuidado para atenção integral a saúde de crianças, adolescentes e suas 
famílias em situação de violência; 30 profissionais na atenção a mulher em situação de violência; 609 
profissionais, sobre a importância da notificação e implantação da ficha de notificação de violência 
doméstica, sexual e outras; 800 pessoas sensibilizadas para a temática de prevenção à violência e atenção 
à saúde; 39 profissionais em mediação de conflitos; 192 gestores e profissionais no enfrentamento das 
DCNT. Ainda visando o Combate à Violência foram realizadas 21 Ações de Mobilização Social e 
Comunitária: Campanhas “Sou da Paz” e “Digo Não à Violência”; Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças, Adolescentes e Exploração Sexual; Campanha de Segurança Viária em comemoração ao Dia 
Mundial do Pedestre; Campanha da Semana Nacional do Trânsito; Dia Mundial em Memória das Vítimas do 
Trânsito;  Enfrentamento à Violência contra Crianças, Adolescentes, Idosos e Mulheres; Exploração Sexual; 
Comemoração ao Dia do Ciclista; Comemoração ao Dia Mundial da Saúde e Promoção à Saúde. 

Foram inaugurados o Serviço de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Autora de Violência 
Sexual: o PAV-Alecrim, localizado no Centro de Referência Estadual em saúde do Trabalhador, para 
atendimento aos autores de violência sexual e o serviço de Interrupção Gestacional prevista em Lei (PAV- 
PIGL), localizado no Hospital Materno Infantil de Brasília, para atendimento a mulheres e adolescentes que 
tiveram como consequência da violência sexual na gravidez.  

Atualmente, existem 21 serviços (PAV) funcionando, distribuídos em 13 Coordenações Gerais 
de Saúde, que realizaram um total de 16.523 atendimentos em 2013. 
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Ação do Núcleo de Estudos e Programas na Atenção e Vi gilância em Violência - NEPAV no “Saúde para Todos”  

 
 

O Centro de Informações Toxicológicas - atendimento 24 horas via telefônica de pacientes 
vítimas de intoxicação atendidos na rede assistencial do DF, do entorno, de outros Estados e em residência 
– prestou 5.100 atendimento (até 30 de novembro) 

Entre as Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS foram investigados os óbitos 
relacionados à AIDS, sendo detectados 124 óbitos, dos quais 51 ocorreram antes de 2013. Foram 
assistidas 7.560 pessoas vivendo com HIV/AIDS cadastradas no Sistema de Controle Logístico de 
Medicamentos e atendidas nos nove Centros de Referência em DST/AIDS. Aproximadamente 95% das 
pessoas vivendo com HIV/AIDS aderiram ao tratamento e retiraram regularmente os medicamentos 
antirretrovirais. Em média, por mês, foram consumidas 619.619 doses de medicamentos antirretrovirais, que 
foram disponibilizados nos serviços de referência.  

Para a redução da incidência de AIDS em menores de 05 anos vítimas da transmissão vertical 
do HIV,  foram distribuídas 12.719 latas da fórmula infantil para 127 crianças expostas ao HIV e assistidas 
pelas 13 maternidades, 08 centros de referência em DST/AIDS e Hepatites Virais e o Projeto Com-vivência 
do Hospital Universitário de Brasília. 

No período de janeiro a novembro de 2013, foram distribuídos 113.815 testes rápidos de HIV 
para a Rede Cegonha, Maternidades, Hospitais e Mobilizações Sociais.  

O Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA, localizado no mezanino da rodoviária do 
plano piloto, incorporou definitivamente a metodologia de testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites B e C 
na oferta de serviço à população. Essa metodologia propiciou a ampliação de testagens realizadas na 
unidade, atingindo 6.540 testes rápidos no ano de 2013.  

O Projeto “Quero Fazer”, uma parceria com a organização da sociedade civil EPAH de São 
Paulo, que atuou em dois campos externos – Parque da Cidade e Setor de Diversões Sul –realizou mais de 
05 mil testes rápidos de HIV e mais de 20.000 atendimentos com ações direcionadas à população de gays e 
travestis.  

O Programa de Redução de Danos (PRD), voltado à saúde de pessoas em uso abusivo de 
substâncias psicoativas, realizou 19.500 atendimentos na população usuária de drogas. 

Em 2013, foram realizadas oito campanhas de prevenção de agravos em diversos períodos: 
Carnaval, Dia dos Namorados, Dia Nacional de Combate à Sífilis, Dia Mundial de Combate às Hepatites, 
Semana Distrital de Prevenção as DST/AIDS e Dia Nacional de Luta contra a AIDS, bem como ações 
executadas em programas dirigidos às populações mais vulneráveis, com oferta de testagem e distribuição 
de insumos.  

Durante a Semana Distrital de Prevenção as DST/AIDS, foram realizados cinco grandes 
eventos: Seminário de Prevenção às DST/AIDS; Campanha Fique Sabendo e Exposição Vidas em Crônica, 
Campanha de Testagem  no Tagua Parque e Ação de Prevenção no Circuito de Corridas em Samambaia, 
em parceria com a Secretaria de Esportes (estimativa de público 2.000 pessoas). 

Foram também distribuídos 14.160.068 preservativos masculinos, 351.800 preservativos 
femininos e 876.300 géis lubrificantes em todo DF.  

Até setembro de 2013, foram detectados 91 casos de sífilis congênita . Para ampliação do 
acesso ao diagnóstico, foram distribuídos 38.515 testes rápidos de sífilis - no período de janeiro a novembro 
- para a Rede Cegonha, Maternidades, Hospitais e Mobilizações Sociais.  
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Casos de sífilis congênita (nº. e coeficiente por 1 000NV) por ano de diagnóstico DF, 2007 – 2013. 

  
                                            FONTE: SINAN/ GDST/DIVEP/SVS/SES/DF .Dados provisórios e parciais digitados até 25/09/2013. 

 
Para o acompanhamento clínico dos pacientes portadores de hepatites  na rede pública foram 

implantados três equipamentos de elastografia hepática, distribuídos no Hospital de Base, Hospital Regional 
de Taguatinga e Hospital DIA. Foram realizados 1.490 testes rápidos para o diagnóstico das hepatites virais 
para populações específicas. Atualmente, 38 pacientes com hepatites, avaliados pela Câmara Técnica de 
Hepatites Virais do DF, recebem inibidores de protease (Telaprevir e Boceprevir), fornecidos pelo Ministério 
da Saúde.  

Em 2013, entre as ações de promoção, prevenção e controle da tuberculose  destacam-se 12 
capacitações/sensibilizações para um total de: 101 agentes comunitários de saúde capacitados na 
vigilância, diagnóstico e tratamento; 65 Médicos e enfermeiros da ESF capacitados em manejo clínico; 35 
profissionais de saúde (Farmacêuticos, Assistentes Sociais, Dentistas e Psicólogos) do Sistema Prisional; 
16 agentes prisionais e outros funcionários; 93 profissionais multiplicadores capacitados em teste molecular 
rápido para tuberculose; 16 profissionais de laboratório capacitados em baciloscopia e 70 profissionais de 
saúde, entre eles os médicos do Programa mais Médicos, sensibilizados na temática da Tuberculose. Foi 
ainda realizado o Encontro Científico sobre Busca de Sintomático Respiratório, em parceria com a OPAS, 
que contou com aproximadamente 100 participantes.  

Ainda como parte da VE, Foram examinadas 4.000 crianças em idade escolar em uma busca 
ativa de casos de Hanseníase , elaborados dois boletins epidemiológicos e realizadas 31 atividades de 
educação permanente, incluindo seminários, cursos e oficinas sobre o tema.   

 
Fotos da Campanha contra hanseníase 

  

 
Em 2013, a população do Distrito Federal recebeu 2.036.101 doses de vacinas na rotina dos 

serviços de saúde, nas salas de vacina e nas quatro campanhas de vacinação realizadas - contra a 
Poliomielite, a influenza, o HPV e a multivacinação. Para o combate ao Papiloma Vírus Humano (HPV) foi 
implantado o Projeto de Vacinação contra o HPV em meninas nascidas entre 1/01/2000 a 31/12/2002 
matriculadas nas escolas públicas e privadas do DF. A campanha de vacinação teve o apoio da Secretaria 
de Educação e foi realizada nas escolas em três etapas. Foram aplicadas 162.500 doses de vacinas contra 
o HPV, com cobertura de 79% da população estimada de meninas na faixa etária alvo.  

Foram realizadas capacitações e um Fórum de Imunização com um total de 734 participantes. 
Em 2013, foram notificados 8.896 casos suspeitos de 17 agravos, entre eles: meningite, 

influenza, sarampo e rubéola. Para todos os casos, houve investigação epidemiológica e adoção de 
medidas de prevenção e controle pertinentes.  
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A vigilância epidemiológica registrou 932 acidentes por Animais peçonhentos, escorpiões e 
serpentes foram os mais freqüentes, com respectivamente, 499 e 173 casos. Dos casos registrados, 199 
receberam tratamento com soro específico.  

Foram notificados e monitorados 50.691 casos de doenças diarréicas agudas (DDA) e 21 
surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA), dos quais 18 (86%) foram investigados.  

Em 2013, foram capacitados: 150 profissionais no Manejo Clínico da Dengue; 200 profissionais 
em Teste Rápido para dengue; Uma capacitação sobre Dengue para Agente Comunitário de Saúde e 
Agente Comunitário de Endemias, com 60 participantes, Dois Cursos de Vigilância Epidemiológica para 
Dengue e Hantavirose, com a participação de 107 profissionais.  

Ainda no âmbito da Vigilância Epidemiológica foram atendidas 12.725 pessoas que sofreram 
agressões por cães, gatos, morcegos, macacos e outros animais. Um total de 10.435 pessoas recebeu 
tratamento antirrábico com esquema vacinal. Foram implantados os testes rápidos para malária e 
leishmaniose visceral. Foi realizado o II Seminário de Doenças Emergentes do DF com a participação de 
160 profissionais e um inquérito de esquistossomose (coleta de fezes), em 08 escolas de Taguatinga.  

Dentre as atividade de preparação da SES para a Copa das Confederações e Copa do Mundo 
em 2014 foi Inaugurado o Centro Integrado das Ações de Saúde (CIAS) localizado no prédio do Laboratório 
Central de Saúde Pública. Esse Centro propicia a tomada de decisões de forma ágil em situações de 
emergência, uma vez que reúne Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do DF, 
Centro de Informações Toxicológicas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, regulação de consultas e 
leitos de UTI, Defesa Civil, além de outros parceiros da saúde.  

A equipe volante do Programa de Imunização realizou, de forma estratégica, 66 atividades de 
vacinação em população adulta específica, o que resultou em 15.889 pessoas atendidas e 28.602 doses 
aplicadas da vacina tríplice viral. 

 
3.5. Laboratório Central de Saúde Pública do Distri to Federal (LACEN) 

As atividades do LACEN-DF são necessárias para a concretização de programas e ações para 
a prevenção de doenças e agravos de interesse estratégico em saúde pública.  

Em 2013, foram realizados 760.395 procedimentos, assim distribuídos: 425.279 na área de 
Biologia Médica que engloba diagnósticos epidemiológicos de média e alta complexidade; 296.337 na área 
de suporte laboratorial com a produção de insumos analíticos e kits para coleta e transporte de materiais 
biológicos para o LACEN e para a rede pública e privada nos casos dos agravos de notificação compulsória 
que necessitam de diagnóstico de maior complexidade; 26.117 na área de avaliação da qualidade pós-
mercado de alimentos, água para consumo humano, água de hemodiálise e amostras ambientais; 6.521 na 
área de avaliação da qualidade de Medicamentos, Cosméticos, Saneantes, Produtos para Saúde e de 
Toxicologia Humana; 5.803 na área de Gestão do Sistema da Qualidade que envolve atividades 
relacionadas aos ajustes do sistema da qualidade; 338 na área de suporte laboratorial que envolve a área 
administrativa que inclui o acompanhamento dos processos de aquisição de insumos e equipamentos, bem 
como, a execução e prestação de contas do PDPAS. 

Do total de procedimentos realizados em 2013, 565.176 (dados coletados até setembro) 
resultaram em faturamento para o GDF, um total de R$ 5.830.935,94 (cinco milhões, oitocentos e trinta mil, 
novecentos e trinta e cinco reais).  

O escopo analítico do LACEN-DF acrescentou 35 ensaios/metodologias analíticas passando 
de 215 em 2012 para 250 em 2013. Foram eles: Pesquisa de mesófilos totais em swab de superfície; 
Pesquisa de bolores e leveduras em swab de superfície; Pesquisa de coliformes totais em swab de 
superfície e mãos de manipuladores; Pesquisa de Escherichia coli  em swab de superfície e mãos de 
manipuladores; Pesquisa de Staphylococcus coagulase positiva em swab de superfície e mãos de 
manipuladores; Pesquisa de cianobactérias em água de consumo; Determinação de BENZENO, 
TOLUENO, XILENO e de HPA (hidrocarbonetos policiclicos aromáticos) em água de consumo; Curva de 
Calibração - Cloridrato de Propranolol; Curva de Calibração – Prednisona; Dissolução - Cloridrato de 
Propranolol; Dissolução – Prednisona; Doseamento - Espectrofotometria - Cloridrato de Propranolol; 
Doseamento - Espectrofotometria – Prednisona; Uniformidade de Conteúdo - Cloridrato de Propranolol; 
Implementação da técnica de biologia molecular para identificação do complexo M. tuberculosis e triagem 
de resistência a isoniazida e rifampicina;Teste rápido para confirmação do complexo M. tuberculosis; 
Pesquisa de genes resistência bacteriana - KPC; Pesquisa de genes resistência  bacteriana - NDM; 
Pesquisa de genes resistência bacteriana - OXA 48; Identificação de Salmonella spp e outros 
enteropatógenos por PCR convencional; Pesquisa de genes de resistência bacteriana – VIM; Teste rápido 
para Malária; ELISA para Teníase; Teste rápido para Chagas; ELISA para Esquistossomose; 
Quimioluminescência para Avidez de Toxoplasmose; ELISA para neurocisticercose; Genotipagem da 
Hepatite C por PCR em tempo Real (substituiu o exame qualitativo conforme determinação do MS); 
Quantificação da Carga Viral do HIV-1, por PCR  em tempo Real; Diagnóstico da hantavirose. 
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Com o objetivo de incorporar novas tecnologias, foram adquiridos os equipamentos: 
Sequenciador Genético e Equipamento de PCR em tempo real para investigação de H1N1, pesquisa de 
surtos diarréicos, teste de esterilidade e pesquisa de endotoxinas bacterianas em medicamentos injetáveis 
e 02 (dois) Cromatógrafos Gasosos para avaliação da segurança necessária em ambientes de trabalho. 

Outros resultados das ações do LACEN-DF foram: Obtenção de recursos no valor R$ 
947.368,00 para investimentos no sistema da Gestão da Qualidade e ações para fazer face às demandas 
dos grandes eventos em massa, foram executados até o presente 66% do valor total desses recursos; 
criação de Central Analítica, os equipamentos foram instalados em uma Central Analítica onde os mesmos 
podem ser utilizados de forma coletiva racionalizando o investimento público; Implantação do Controle de 
Qualidade de Água de Hemodiálise e Implantação da identificação de Algas Cianofícias em Água de 
Consumo Humano; Regularização do abastecimento de insumos para o diagnóstico de HIV, coqueluche e 
tuberculose; Ampliação do monitoramento de terapêutica anticonvulsivante com aumento de 476% em 
relação a 2012; Habilitação para compor a Sub-Rede Analítica de Resistência Microbiana em Serviços de 
Saúde no âmbito da Vigilância Sanitária o que aumentará o aporte de recursos financeiros para a SES. 

 

3.6. Construções, Ampliações e Reformas 
Embora não tenha ocorrido execução em relação às construções, reformas e ampliações 

previstas para o exercício de 2013 no âmbito da Vigilância à Saúde, destaca-se a aprovação no Colegiado 
de Gestão da SES-DF por meio da Deliberação nº 13 de 18 de abril de 2013 do Projeto de Reforma e 
Ampliação do LACEN-DF. As obras estão previstas para ter início em 2014. 

  

4. Assistência Farmacêutica  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

004 – Assistência Farmacêutica – Proporcionar à pop ulação do Distrito Federal acesso à assistência 
farmacêutica de qualidade e de forma integral, em t odos os níveis de atenção 
 

Indicadores:  

 

Denominação do Indicador 
Unidade 

de Medida  
Índice Mais 

Recente 
Apurado 

em  
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Orçamento público liquidado 
com aquisição de 
medicamentos na SES/DF 

% 72,12 31/12/2010 Semestral 
80/ 
77 

90/ 
74,84 

100 100 

Sistema de 
informação 

da SES/DF e 
FSDF 

Unidades de farmácia na 
atenção primária com 
profissional farmacêutico 

% 40,28 30/06/2010 Semestral 
50/ 

40,28 
60/ 
68 

80 100 
SAPS/SES e 
DIASF/SAS/

SES 

Número de leitos dos 
hospitais da SES/DF com 
implantação do sistema de 
distribuição por dose 
individualizada 

% 39,30 30/06/2012 Semestral - 
50/ 

50,67 
70 100 

Farmácias 
Hospitalares 
da SES/DF e 
DIASF/SAS/

SES 

Unidades de medicamentos 
distribuídos para as unidades 
de saúde da SES/DF 

Unidade 280.837.507 31/12/2011 Semestral 

286.727.
102/ 

590.026.
338 

292.461.
644 

298.310.
876 

304.277.
093 

Sistema de 
informação 
da SES/DF 
(Alphalink) 

*Os indicadores devem ser atualizados somente no sistema SIGGO. 

 

As ações da Assistência Farmacêutica no ano de 2013 envolveram temas relacionados ao 
abastecimento da rede em produtos farmacêuticos, assim como as atividades relacionadas aos serviços 
farmacêuticos prestados aos usuários, visando proporcionar à população do Distrito Federal acesso à 
assistência farmacêutica de qualidade e de forma integral, em todos os níveis de atenção.  

Em termos orçamentários, em 2013 foi disponibilizado, especificamente, à Assistência 
Farmacêutica cinco programas de trabalho, sendo quatro relativos à aquisição de medicamentos e um para 
financiamento do desenvolvimento das ações de Assistência Farmacêutica. Desta forma, a execução 
orçamentária dos programas relativos à Assistência Farmacêutica foi correspondente a 72,12% do valor 
liquidado em relação à despesa autorizada. 
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Referente ao Programa de Trabalho “Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica 
- DF” iniciou-se a execução do orçamento com a elaboração de Projeto de Aquisição de Refrigeradores 
para as unidades de farmácia da SES/DF, o qual se encontra em tramitação para fins de aquisição do item. 
Em junho/2013 foram autuados mais seis processos que também estão em tramitação, solicitando 
aquisição de materiais permanentes para a implantação da Dose Individualizada nos hospitais e 
estruturação das farmácias das unidades básicas e especializadas da SES/DF, tais como: carrinho 
hidráulico para pallets, estação de trabalho com bins para materiais e medicamento, pallets em polietileno 
de alta densidade, estantes, longarinas, plataformas, seladora, estação de trabalho, armários e caixas para 
medicamentos, carrinho para transporte de medicamentos em dose unitária, ar condicionado. 

No que tange apenas aos programas relativos à aquisição de medicamentos, a execução 
orçamentária foi de 72,12%, restando 17,88% para alcançar a meta de 2013 do PPA, que era de 90%. 
Entretanto, foram obtidos bons resultados com os valores empenhados em relação à despesa autorizada, 
sendo que foram empenhados mais de 95% do valor liberado. Esse resultado demonstra que os problemas 
no abastecimento vêm melhorando, sobretudo quando compara-se a relação entre o valor da despesa 
autorizada e os valores empenhados nos últimos 3 anos relativos aos programas de aquisição de 
medicamentos: 2011 – 80,84%, 2012 – 93,64% e 2013 – 96,36%. Também é perceptível a melhoria quando 
visualiza-se os resultados da execução orçamentária dos últimos 3 anos: 2011 - 54,67%, 2012 - 72,10% e 
2013 – 72,12%.  

Desta forma, para que seja possível obter sucesso na execução do orçamento e, 
consequentemente alcançar as metas do PPA 2012-2015, será necessário aperfeiçoar os procedimentos de 
aquisição na SES/DF, mas também desenvolver mecanismos para que os fornecedores cumpram com os 
compromissos firmados com a SES/DF, visto que são inúmeros os problemas de atrasos nas entregas, 
solicitação de cancelamento de empenhos, troca de marcas, o que impede que os valores empenhados 
sejam liquidados. 

Quanto aos serviços farmacêuticos na Atenção Primária, para que se possa prestar 
atendimento adequado é primordial que todas as unidades de farmácia tenham pelo menos um 
farmacêutico. Desta forma, a meta da Assistência Farmacêutica da SES/DF é lotar farmacêutico em 100% 
até 2015. Assim, em 2013 obteve-se êxito com os pleitos de nomeação de farmacêuticos, sendo possível 
superar a meta anual de 60% das farmácias da Atenção Primária com farmacêutico já no 2º quadrimestre, 
alcançando 68%. Contudo, para alcançar as metas de 2014 e 2015, 80% e 100%, respectivamente, será 
fundamental a nomeação de mais farmacêuticos.  

No que tange à implantação do sistema de distribuição de medicamentos por dose 
individualizada, superam-se a meta do ano de 2013 que era de 50%, ao atingir 50,67%. No entanto, para 
que seja possível avançar nos próximos anos e atingir a meta do quadriênio 2012/2015 de 100%, faz-se 
necessário maior investimento de recursos financeiros e de pessoal, assim como dar celeridade aos 
processos de aquisição dos equipamentos e insumos para implantação da dose individualizada. 

 

4.1 Outras Atividades 
O quadro a seguir demonstra o quantitativo de Autorização de Procedimento de Alta 

Complexidade – APAC e Autorização Especial de Procedimento de Alta Complexidade – AEPAC emitidas 
em 2013, o que representa uma estimativa dos atendimentos realizados no período e refere-se ao 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: 

 
Os quadros a seguir demonstram o desempenho do Núcleo de Farmácia Viva, localizado no 

Riacho Fundo I, o qual é responsável pelo cultivo e produção de fitoterápicos, além da distribuição para a 
rede pública, atendendo, atualmente, 20 unidades de saúde. 

MÊS APAC AEPAC Total  

jan-abril 69.723 4.404 74.127

maio-agosto 75.000 9.239 84.239

set-dez  72.808 7.456 80.264

Total  217.531 21.099 238.630
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Produção de Fitoterápicos na SES/DF em 2013 

Produto Alecrim Pimenta Babosa Erva Baleeira Confrei Guaco Total 

Quantidade 
(Unidades) 

906 1.470 2.174 1.039 12.429 18.018 

 
Nº de Prescritores de Fitoterápicos na SES/DF em 20 13 

Médicos Enfermeiros Nutricionistas Odontólogos Fisi oterapeutas Total 

517 136 2 10 1 666 

 
Destaca-se, a seguir, outras atividades finalísticas realizadas durante o exercício: 
• Projeto de reestruturação do armazenamento e distribuição de medicamentos e materiais 

médico-hospitalares na Farmácia Central, com o aluguel de dois prédios de mais de 10.000m²; 
• Revisão da Relação de Medicamentos Padronizados na SES/DF para atualizar o elenco do 

Componente Básico e Especializado da Assistência Farmacêutica; 
• Contratação de empresa para manipulação das preparações de Nutrição Parenteral da rede 

SES/DF; 
• Parceria com o Ministério da Saúde na realização de Curso de Capacitação no sistema de 

gestão HÓRUS – Estratégico, para servidores de nível médio dos NRCA (Núcleo de Regulação, Controle e 
Avaliação) das regionais de saúde e para servidores das Farmácias das unidades básicas de saúde; 

• Realização de capacitação dos farmacêuticos da Atenção Básica nos temas: Saúde da 
Criança e do Homem, Saúde da Mulher e do Adolescente, Hipertensão, Asma e Diabetes, Aplicação de 
Novas Tecnologias no Tratamento de Diabetes, Procedimentos e elenco da Assistência Farmacêutica na 
Média Complexidade, Procedimentos e elenco da Assistência Farmacêutica no Componente Especializado,  
Orçamento e Financiamento da Saúde na Aquisição de Medicamentos. 

 

Encontra-se ainda em fase de elaboração alguns projetos: 

• Projeto de reestruturação da Logística de medicamentos e materiais médico-hospitalares, 
visando à contratação de carregadores, equipamentos e carros para a carga, descarga e transporte desses 
insumos da Farmácia Central para as unidades assistenciais da rede SES/DF; 

• Revisão dos materiais médico-hospitalares cadastrados no sistema Alphalinc, por meio de 
Grupo de Trabalho, visando melhorar a programação e aquisição dos itens; 

• Projeto de Reestruturação da Assistência Farmacêutica, por meio de Grupo de Trabalho; 
• Procedimento Operacional Padrão para as farmácias da Atenção Primária, por meio de 

Grupo de Trabalho; 
• Projeto de Qualificação de servidores que atuam na Assistência Farmacêutica da Atenção 

Primária, por meio de Grupo de Trabalho; 
• Projeto Farmácia da Gente, que visa parceria para convênio com farmácias privadas, 

permitindo acesso gratuito da população aos medicamentos e insumos mais demandados pelos usuários; 
• Ampliação da oferta de plantas medicinais e fitoterápicos à Atenção Básica e Promoção da 

Reintegração Social no Desenvolvimento da Cadeia Produtiva. 
 

5- Gestão e Planejamento do SUS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

005 – Gestão e Planejamento do SUS - Aprimorar os p rocessos de planejamento, gestão, 
qualificação e formação de profissionais de saúde e  do controle social no âmbito da Secretaria de 
Estado da Saúde e promover a transferência gradual de autonomia administrativa, financeira e 
responsabilização sobre os serviços especializados prestados nas Regionais de Saúde e Unidades 
de Referência com a integração de ações e serviços finalísticos, de maneira a imprimir qualidade e 
eficiência crescentes à atenção à saúde especializa da no Distrito Federal. 
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Indicadores:  

 

Denominação do Indicador 
Unidade 

de Medida  

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Cobertura Cartão SUS % 54,49 31/12/2010 Anual 
56/ 

78,68 
60/ 

83,78 
65 70 

Relatório 
DITEC 

Informatização da rede % 35 31/12/2010 Anual 
51,25/ 

85 
67,5/ 

90 
83,75 100 

Relatório 
DITEC 

Consultas especializadas 
reguladas 

% 7,5 31/07/2011 Anual 
15/ 
13 

27/ 
21 

35 50 SISREG 

 

5.1.Tecnologia da Informação 
A tecnologia da informação da SES tem como projetos prioritários o gerenciamento do Sistema 

Integrado de Saúde (SIS) para produção e operação dos produtos e serviços essenciais referentes ao 
processo de informatização; a atualização e ampliação da rede tecnológica de todas as unidades de saúde, 
mediante suprimento de equipamentos de software e hardware; a implantação e manutenção do Sistema 
Integrado de Saúde (intranet), a manutenção dos Sistemas de Cartão Saúde do Cidadão, o suporte ao 
portal de exames laboratoriais e do prontuário eletrônico, dos módulos que compõem o Gerenciamento das 
Farmácias e Almoxarifados da SES/DF; além do suporte aos sistemas de Regulação e de implantação de 
Gestão dos Leitos Gerais e de UTI, entre outros. Seu público alvo são os profissionais de saúde, gestores e 
a população em geral que demanda serviços de saúde no Distrito Federal. 

Resultados Obtidos 
Atividades  Total / Informatizados  Porcentage m 

Portal de exames  
Site pronto e em uso com aproximadamente 5000 
pacientes / usuários / dia  100 %  

Laboratórios (Projeto SIS)  26 laboratórios / 24 implantados  92,30 %  

Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP) (Projeto SIS)  

43 Centros de Saúde, sendo: 02 no Gama, 02 no Guará, 
01 em Taguatinga, 02 no Núcleo Bandeirantes, 11 na 
Ceilândia, 03 em Sobradinho, 01 no Paranoá, 02 no 
Recanto das Emas, 04 em Samambaia, 02 em São 
Sebastião,  08 na Asa Norte, 03 na Asa Sul,  02 em 
Brazlândia. 

90 %  

Regulação de Leitos de UTI  Aproximadamente 390 leitos / 29 hospitais (públicos, 
contratados e conveniados)  100 %  

Regulação de Cirurgias  Sistema pronto – Ortopedia e Cardiologia  100 %  
Obtenção do ambiente e suporte 
para implantação da Sala de 
Situação  

Em andamento  95%  

Implantação de Datacenter  Expansão/Em andamento  100%  
Radiologia (Projeto SIS)  13 hospitais, 04 UPAS  80 %  
Faturamento (Projeto SIS)  Toda a rede  100 %  
Escala de Servidores  Toda a rede  100 %  

Cartão Saúde do Cidadão  Implantado em toda a rede da SES/DF.  
83,78 da população do DF está 
cadastrada no módulo do Cartão 
Saúde do Cidadão  

Módulo de Agendamento de 
Consulta (Projeto SIS)  

43 Centros de Saúde, sendo: 02 no Gama, 02 no Guará, 
01 em Taguatinga, 02 no Núcleo Bandeirantes, 11 em 
Ceilândia, 03 em Sobradinho, 01 no Paranoá, 02 no 
Recanto das Emas, 04 em Samambaia, 02 em São 
Sebastião,  08 na Asa Norte, 03 na  Asa Sul,  02 em 
Brazlândia.  

59,72 %  

Gestão de leitos (NIA) (Projeto SIS)  Toda a rede treinada  100 %  

Rede de Comunicação Coorporativa  Em andamento  80 %  

Higienização dos dados do cartão 
Nacional de Saúde - CNS  Planejamento  50%  

Vitro  
Planejamento da Contratação (Levantamento)  
Gestão Contratos (em implantação)  

30%  
50%  

Sala Segura  Elaboração  10%  

Central de Marcação de Exames e 
Consultas  Processo de Contratação  10%  
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Atividades  Total / Informatizados  Porcentage m 

Ponto Eletrônico Toda Rede Em  andamento 

Vigilância Eletrônica Toda Rede Em andamento 

* O projeto SIS é utilizado nos hospitais e centros de saúde pelos profissionais de saúde da Secretaria de Saúde do DF. 
 

5.1.1.Outras Realizações:  
  

• Implementação e implantação da sala de situação. A sala permite o monitoramento de 
indicadores em tempo real; 

• Implantação da Rede Saúde; 
• Implementação e implantação do Vitro (Sistema de planejamento, compras e contratos); 
• Ampliação do DataCenter; 
• Formalização de aditivos que possibilitaram a aquisição de impressoras e micros; 
• Implantação da Central de Atendimento para suporte a infraestrutura de TI; 
• Suporte e melhorias no DOCControl, sistema de gestão de documentos; 
• Criação da comissão do Projeto SIS; 
• Instrução do processo para sala segura para o DataCenter; 
• Aquisição de nobreak´s e estabilizadores para as unidades de saúde; 
• Interfaceamento dos sistemas informatizados da SES-DF com o Projeto SIS, discussão 

continuada;  
• Definição da política de segurança da informação da SES; 
• Início da implantação da Governança de Riscos e Conformidades (Metodologia de Gestão 

de Riscos e Segurança) 
 

5.2.Conselho de Saúde 
O Conselho de Saúde do Distrito Federal – CSDF é um órgão de instância colegiada 

deliberativa de natureza permanente, integrante da Estrutura Regimental da Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal. É composto por 28 Conselheiros titulares e 01(um) suplente para cada titular, que 
representam os segmentos do governo e prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários do 
SUS-DF.  

Têm como finalidade deliberar sobre a Política de Saúde do DF, inclusive sobre assuntos 
concernentes à promoção, proteção e recuperação da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e as 
decisões, são consubstanciadas em Recomendações/Resoluções homologadas pelo Secretário de Saúde 
do DF.  

Em 2013, foram realizadas 11 Reuniões Ordinárias e 10 Reuniões Extraordinárias. Destacam-
se ainda as realizações seguintes:  

• Iniciada a construção do site próprio do CSDF; 
• Realizado Curso de Qualificação de Conselheiros a Distancia: qualificação para 150 

Conselheiros de Saúde do DF (CSDF, Conselhos Regionais) feito em parceria com a Fiocruz; 
• Realizada a III Plenária de Conselhos de Saúde do Centro Oeste com a presença de 133 

conselheiros do Distrito Federal, 44 do Goiás, 49 Mato Grosso e 59 de Mato Grosso do Sul no total de 285 
participantes. Discutiu-se estratégias para o fortalecimento do Controle Social do SUS e o SIACS- Sistema 
de Informação de cadastro dos Conselhos de Saúde. Foram elaboradas várias propostas para a 
implementação das diretrizes da política de Educação Permanente para o Controle Social no SUS e 
reafirmou a efetivação das deliberações aprovadas na 13º e 14º Conferência Nacional de Saúde; 

• 1º Oficina de Planejamento Estratégico, com levantamento dos problemas e identificação de 
causas para a solução dos problemas. Dentre os objetivos, o principal era dar subsídio para a elaboração 
de um Plano de Ação com metas e responsáveis para a construção de uma agenda positiva para o triênio 
2013/2015. 

• Criação do Fórum de Educação Permanente para o Controle Social – SUS/DF. 
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Publicações de Resoluções, Recomendações e Moções: 
Resolução nº       DATA Assunto  
406 06/02/2013 Contratação de serviços para realizar exames de ressonância magnética 
407 06/02/2013 Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde da ESCS/SES/DF 
408 08/03/2013 Ampliação da UTI do HMIB de 06 para 10 leitos 
409 12/03/2013 Plano Diretor de Regionalização do Sangue do Distrito Federal 2012 a 2016 
410 19/04/2013 Aprova o regimento do Fundo de Saúde do Distrito Federal 
411 06/05/2013 Serviços complementares para área de oftalmologia 
412 22/05/2013 Aprova o Projeto Docente pesquisador/SUSFEPECS  
413* 07/05/2013 Aprova o Mutirão de cirurgia eletivas do SES/DF 
414 26/06/2013 Aprova o programa de ações e Metas/PAM HIV/AIDS 
415* 27/09/2013 Rejeita o Projeto de contratação de serviço de Oftalmologia para atendimento de Glaucoma 
416 25/11/2013 Aprova o relatório de Gestão 2012 
417 28/11/2013 Aprova o Relatório do PACTO/COAP 
418 09/12/2013 Contratação de Serviço da Carreta da Mulher 
419 24/12/2013 Ampliação e reforma do Almoxarifado da Central de Redes de Frios 
420 24/12/2013 Plano de ação da Política do Homem 
421* 10/12/2013 Contratação de Anestesista para o HBDF 
422* 17/12/2013 Fórum de Educação Permanente para o Controle Social SUS/DF 
423* 17/12/2013 Contratação de Serviços de Leitos Hospitalares  
Recomendaçã
o 

DATA Assunto  

23 10/09/2013 Manutenção dos Profissionais contratados por meio de concurso publica de caráter temporário 
03 19/11/2013 Reestruturação da carreira de especialista em saúde publica da SES DF e isonomia com a 

carreira de cirurgião dentista da SES-DF 
Moção  DATA Assunto  
02 12/11/2013 Apoio as revindicações salariais dos enfermeiros  

 
A dinâmica do funcionamento do CSDF é estabelecida nas relações entre usuários, gestores, 

prestadores de serviços e trabalhadores de saúde. Sendo, portanto, suas deliberações em geral, resultado 
de negociações que contemplem as diferenças de interesses de cada segmento e representações. 

Considerando o papel, o caráter deliberativo e a relevância do CSDF na descentralização das 
ações do SUS, no controle do cumprimento de seus princípios e na promoção da participação da população 
na gestão, é possível observar que o desempenho do Conselho – espaço de consolidação da cidadania – 
está relacionado à maneira como seus integrantes se articulam com as bases sociais, como transformam os 
direitos e as necessidades de seus segmentos em demandas e projetos de interesse público e como 
participam da deliberação da política de saúde a ser adotada em cada esfera de governo. 

As dificuldades para que o Conselho exerça sua atribuição, definida e garantida pela 
legislação, tem sido ressaltada e debatida por organizações governamentais, não governamentais e pelo 
próprio Conselho de Saúde.  

Ressalta-se que a atuação do Conselho de Saúde como órgão deliberativo, tanto no que diz 
respeito ao planejamento quanto na execução das ações do SUS, mostra-se de fundamental importância no 
dimensionamento das dificuldades e possibilidades de efetivação das políticas de saúde voltadas para a 
cidadania, sobretudo nos momentos em que se discute a ampliação da participação social nas instâncias de 
governo.  

 
5.3.Programa de Descentralização em Ações de Saúde – PDPAS 

O Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde – PDPAS para as 
Coordenações Gerais de Saúde e Unidades de Referência Distrital – URD, da Rede Pública de Saúde do 
Distrito Federal, foi instituído pelo Decreto n.º 31.625, de 29 de abril de 2010 e visa dar autonomia gerencial 
progressiva para as Unidades Executoras, viabilizada por meio de transferência de recursos financeiros do 
Governo do Distrito Federal – fonte 100. 

A operacionalização do PDPAS dar-se-á mediante a alocação e transferência de recursos 
financeiros para, supletivamente, apoiar a execução de atividades desenvolvidas pelas URD. Em 2013, o 
Programa de Descentralização em Ações de Saúde – PDPAS contribuiu para a manutenção das atividades 
das Diretorias Gerais de Saúde no âmbito do Governo do Distrito Federal, preservando a continuidade e a 
qualidade da prestação dos serviços de saúde à população, evitando prejuízos ao funcionamento geral das 
Unidades, suprindo necessidades diversas, como: reparação de instalações físicas das Unidades; 
retificação de equipamentos essenciais; aquisição de itens de Farmácia; reposição de materiais de 
almoxarifado; aquisição de vestuário hospitalar, bem como lençóis e cobertores, entre outros itens de 
relevância equivalente para o funcionamento das Unidades de Saúde do Distrito Federal. 
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A seguir será apresentada uma relação compacta com os valores provenientes do Programa 
de Descentralização em Ações de Saúde – PDPAS, repassados a cada Diretoria Geral de Saúde: 

 

Relação de valores repassados em 2013 - PDPAS 
 

DGRS 
Total Repasses 2013 

Diretoria Geral de Saúde da Asa Norte                                      1.518.492,43  

Diretoria Regional de Saúde da Asa Sul                                      1.129.628,74  

Diretoria Geral de Saúde de Brazlândia                                         339.229,02  

Diretoria Geral de Saúde de Ceilândia                                      1.680.215,26  

Diretoria Geral de Saúde  do Gama                                      2.269.413,88  

Diretoria Geral de Saúde do Guará                                         244.758,53  

Diretoria Geral de Saúde da Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way e Riacho Fundo                                         150.000,00  

Diretoria Geral de Saúde do Paranoá                                         528.405,32  

Diretoria Geral de Saúde de Planaltina                                         607.193,24  

Diretoria Geral de Saúde do Recanto da Emas                                         100.000,00  

Diretoria Geral de Saúde de Samabaia                                         367.387,04  

Diretoria Geral de Saúde de Santa Maria                                         991.105,32  

Diretoria Geral de Saúde de São Sebastião                                         150.000,00  

Diretoria Geral de Saúde de Sobradinho                                         979.596,38  

Diretoria Geral de Saúde de Taguatinga                                      2.087.192,36  

Hospital de Base de Brasília                                      2.697.023,48  

Hospital de Apoio de Brasília                                         150.000,00  

Hospital São Vicente de Paulo                                         150.000,00  

LACEN                                         100.000,00  

PAD JUD                                         100.000,00  

Total Global Anual                        16.339.641,00  

 
6- Urgência e Emergência 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

006 – Urgência e Emergência – Expandir e qualificar  a rede de urgência e emergências, com o apoio 
a implantação e manutenção das unidades de pronto a tendimento (UPAS) e do serviço de 
atendimento móvel de urgência (SAMU 192) 

 

Indicadores:  

 

Denominação do Indicador 
Unidade 

de Medida  

Índice 
Mais 

Recente 
Apurado em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

% de trotes recebidos % 31,41 31/05/2011 Mensal 
30/ 

21,6 
25/ 

18,61 
20 15 SAPH 

% de ligações pertinentes  % 42,8 31/05/2011 Mensal 
45/ 

30,4 
50/ 

81,39 
55 60 SAPH 

Tempo resposta Minuto 12,2 31/05/2011 Diário/ mensal 
11/ 

12,3 
10/ 
7,9 

9 8 SAPH 

Óbitos em ambiente pré-
hospitalar 

% 5,16 31/05/2011 Diário/ mensal 
1,3/ 
1,3 

1,2/ 
0,34 

1,1 1 SAPH 

Unidades de saúde com serviço 
de notificação de violência 
implantada 

Unidade 73  31/12/2011 Anual 
76/ 
88 

80/ 
92 

84 88 SINAN 

Implantação do Acolhimento e 
Classificação de Risco, em 
período integral, nos hospitais 
regionais do DF e HBDF 

% 15 - Anual 
15/ 
15 

20/ 
22,20 

30 40 
Coordenação 

PNH 

*Os indicadores devem ser atualizados somente no sistema SIGGO. 

 
Os serviços de urgência e emergência reúnem atividades de promoção à saúde, organização 

das redes assistenciais que envolvem a atenção básica e especializada, a atenção às urgências, com a 
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implantação do SAMU 192, com organização das Unidades de Pronto Atendimento e qualificação das 
portas de entrada de urgências nos hospitais. O enfrentamento dos desafios para a expansão e qualificação 
da rede de urgência e emergência deve considerar o perfil epidemiológico, a densidade populacional e a 
rede de referência e contra referência instalada.  

As ações da urgência e emergência são demonstradas e subdivididas entre a Diretoria de 
Assistência às Urgências e Emergências – DIURE, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e 
as Unidades de Pronto Atendimento – UPAs. 

 

6.1.Diretoria de Assistência às Urgências e Emergên cias - DIURE 
A Diretoria de Assistência às Urgências e Emergências tem como missão: planejar, normatizar, 

adequar, implantar e implementar as ações de promoção, proteção e recuperação da Rede Hospitalar de 
Saúde do Distrito Federal em todos os níveis de complexidade de acordo com os princípios e diretrizes 
preconizados pelo SUS, principalmente no que se refere às ações voltadas ao atendimento às urgências e 
emergências. 

Com o fim de elaborar e implantar o Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências do DF criou-se o Grupo de Trabalho da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) 
do DF, coordenado pela DIURE, cuja missão é avaliar, discutir e desenhar os fluxos e protocolos para a 
rede de atenção às urgências do DF, perpassando por todos os seus componentes (Vigilância em Saúde, 
Atenção Básica e Internação Domiciliar, SAMU, UPAs, Emergências Hospitalares, Regulação Assistencial e 
Regulação de Urgências, Acolhimento e Classificação de Risco), com ênfase nas linhas de cuidado 
prioritárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde (Infarto Agudo do Miocárdio - IAM, Acidente Vascular 
Cerebral - AVC e Trauma). Outra atribuição do grupo é a de definir e descrever o Plano de Ação Regional 
da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do DF dentro das linhas de cuidado pré definidas e 
dentro da rede de atenção à saúde do DF. 

O grupo conseguiu realizar o mapeamento da estrutura atual de todos os componentes da 
Rede de Saúde do DF e suas necessidades para atendimento às linhas de cuidado prioritárias. Este 
desenho foi tabulado por regiões de saúde para composição de uma rede regionalizada e com atenção 
voltada ao atendimento das necessidades da população. 

As Linhas de Cuidado do IAM, AVC e Trauma tiveram seus principais pontos de atenção 
definidos e seus fluxos estabelecidos baseados em Portarias Ministeriais específicas, nos protocolos 
clínicos estabelecidos e nas características da rede de atenção do DF. Após a definição das Linhas de 
Cuidado foi feita a avaliação das referências e contra referências para implantação. 

Ainda para atendimento adequado à Rede de Atenção às Urgências e Emergências foi descrita 
e publicada portaria de Regulação Médica de Urgências e estão sendo definidos os protocolos e fluxos de 
regulação de urgência e emergência, não só para atendimento às linhas de cuidado, mas também para 
orientações de referenciamento ao atendimento de toda a demanda das unidades de emergências 
hospitalares, implantando neste intuito, o conceito de rede de atenção às urgências e emergências no 
âmbito da SES-DF. 

Todos estes dados foram compilados para a descrição do Plano de Ação Regional da RUE, 
entregue ao Ministério da Saúde para análise em maio de 2013 e aprovado pelo Colegiado de Gestão SES-
DF em reunião realizada em 22 de agosto de 2013. 

O Plano de Ação referente à linha de cuidado do AVC e a Linha de Cuidado dos 
Procedimentos Traumato-Ortopédicos de Média Complexidade – TOM encontram-se em fase de 
credenciamento e habilitação junto ao Ministério da Saúde. Paralelamente, já estando em fase de 
implantação na rede SES-DF. A linha de Cuidado do Trauma, aguarda definições do Ministério da Saúde 
para a sua habilitação e implantação, e a linha de cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio - IAM, encontra-se 
em fase de avaliação de necessidades para sua habilitação junto ao Ministério da Saúde. 

Tendo em vista a realização da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 
2014, foi realizado o planejamento do atendimento pré-hospitalar e hospitalar aos eventos da Copa das 
Confederações. 

Encontra-se em andamento o desenvolvimento do Plano de Ação para atendimento, também 
juntamente com demais órgãos envolvidos, aos eventos relacionados à Copa do Mundo de 2014 e o legado 
deste como Plano de Ação da Saúde para eventos de Massa e Desastres no DF. 

Juntamente com o desenvolvimento do Plano de Ação para atendimento aos eventos 
relacionados à Copa do Mundo da FIFA 2014, encontra-se em desenvolvimento a avaliação da situação da 
rede de urgências do DF no que tange ao atendimento a eventos em massa, acidentes com múltiplas 
vítimas e desastres. Posteriormente a esta avaliação, será elaborado o plano do DF para atendimento a 
Múltiplas Vítimas e Desastres nos seus componentes pré-hospitalar e hospitalar. 
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A implantação do Plano de Atendimento a Incidentes com Agentes Químicos, Biológicos, 
Radiativos e Eventos da Natureza – QBRN deverá fazer parte integrante do Plano de Atendimento a 
Eventos em Massa e Desastres sendo que para isto, a SES vem avaliando juntamente com os demais 
órgãos envolvidos, as necessidades do DF. Os planos deverão ser pactuados com os demais órgãos de 
segurança pública do Distrito Federal. 

O monitoramento das Unidades de Emergência Fixa é realizado por meio de visita e 
acompanhamento em todas as Unidades de Emergência dos Hospitais Regionais, incluindo boxes, salas 
vermelhas e amarelas para acompanhamento das propostas de trabalho, visando aperfeiçoar os processos 
de trabalho que envolva todos os componentes da RUE, além de pactuar fluxos e referências e discutir e 
implantar protocolos clínicos e medidas de gestão para redução do tempo de permanência. 

Após as visitas técnicas, foi elaborado relatório para avaliação e pactuação de soluções para 
possíveis problemas encontrados que impactam na resolutividade das respostas apresentadas pelas 
unidades de emergência da rede. Realizada também a avaliação e acompanhamento das escalas de 
plantão e da produtividade das unidades. 

Avaliou-se a implantação dos Colegiados das Emergências Hospitalares e elaborou proposta 
de soluções pactuadas com os diversos profissionais envolvidos no atendimento de urgência e emergência 
e, quando necessário, com as demais unidades da rede. Realizado, ainda, o monitoramento por indicadores 
pactuados com as unidades. 

Quanto ao acompanhamento e monitoramento das Unidades de Pronto Atendimento – UPAs  
foram realizadas visitas técnicas regulares às UPAs, em todas as unidades, para acompanhamento das 
propostas de trabalho, visando aperfeiçoar os processos de trabalho entre todos os componentes da RUE, 
pactuar fluxos e referências, além de discutir e implantar protocolos clínicos. 

Em 2013 foi instituída a Coordenação Técnica das UPAS. Após as visitas técnicas, foi 
elaborado relatório para avaliação e busca de soluções para possíveis problemas encontrados. Ainda sobre 
as ações nas UPAs é realizada a habilitação dessas junto ao Ministério da Saúde. Foi realizada a avaliação 
e liberação do projeto para a construção de mais 10 Unidades de Pronto Atendimento no DF. Além disso, 
realizou-se o acompanhamento da produtividade e das estatísticas de atendimento das unidades. 

No tocante à Classificação de Risco nas portas das Unidades de Emergência e UPAS foi 
realizado o acompanhamento da implantação do Protocolo de Manchester pela equipe de Acolhimento e 
Classificação de Risco da SES-DF conforme cronograma, com início em 2013 e previsão de término de 
implantação em meados de 2014. 

Nas unidades de emergência hospitalares, este acompanhamento é constante, sendo 
analisado juntamente com o relatório de produtividade das emergências hospitalares. O acompanhamento e 
monitoramento da UPAS é feito pela então Coordenação Técnica das UPAS.  

A implantação da Sala de Situação da SES/DF e Sala de Crise foi uma ação realizada em 
parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação em Saúde – SUTIS, na implantação e 
implementação da Sala de Situação com geração de relatórios gerenciais de acompanhamento e, da Sala 
de Crise quando há necessidade frente a algum evento. 

Os processos de compras e aquisição de equipamentos e materiais para as Unidades de 
Emergência Fixas têm sido elaborados pela área de urgência e emergência, no intuito de melhor estruturar 
a Rede de Urgências e Emergências do DF, uma vez que esta conhece as necessidades das emergências 
fixas. Em 2013 realizou-se o encaminhamento de processos de compra e aquisição de bens permanentes 
para as UPAs e Emergências Hospitalares. Os materiais destinados às UPAs estão previstos na Portaria 
2.048 GM/MS de 2002. 

Para o processo de educação continuada oferecido aos servidores das unidades de 
emergência da SES-DF foi elaborado projeto, com cronograma, de capacitação e educação continuada 
para os servidores das unidades de emergência da SES/DF. O projeto foi encaminhado ao Ministério da 
Saúde para conhecimento, tendo em vista que a capacitação de servidores faz parte do projeto do 
ministério para a COPA de 2014 e para a RUE. Os cursos de capacitação tiveram início em novembro de 
2012, devendo ser regulares, atendendo a todos os servidores inscritos.  

Solicitou-se também parceria com a FEPECS para realização de cursos específicos para 
aprimoramento e formação de novos instrutores em Urgência e Emergência. 

Foi articulada pela SES-DF parceria com o Ministério da Saúde e Instituições Sem Fins 
Lucrativos para realização de cursos que visam ampliar a capacitação dos servidores da Rede de Urgência 
e Emergência neste período de preparação das cidades sede para a Copa das Confederações e Copa do 
Mundo de 2014. As parcerias resultaram nas capacitações: Suporte Avançado em Cardiologia, Suporte 
Básico em Cardiologia, Gestão de Emergências em Saúde Pública e Especialização em Processos 
Educacionais em Saúde. 
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6.1.1.Implantação da Central de Regulação de Urgênc ias 
Como a Regulação de Urgências é parte essencial para a implantação da Rede de Urgências e 

Emergências, estando presente em todas as Portarias Ministeriais como condição para o credenciamento 
da rede, foi definida juntamente com o Serviço Móvel de Urgência - SAMU a implementação da Central de 
Regulação de Urgências. Neste sentido, iniciou-se a elaboração de protocolos de regulação de urgência, 
fluxos e referências, tendo estes sido iniciado com os fluxos de atendimento às principais linhas de cuidado 
– IAM, AVC e Trauma. 

 

6.1.2.Atividades em Processo de Desenvolvimento 

• Acompanhamento da fase de projeto e liberação dos alvarás para a construção das 
Unidades de Pronto Atendimento; 

• Habilitação e Qualificação das Unidades de Pronto Atendimento; 
• Pactuação com municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno – RIDE para apoio técnico e assistencial estabelecendo fluxos e protocolos de encaminhamento; 
• Implementação da Assessoria de Eventos com padronização dos processos de trabalho e 

programação específica para cada evento em massa no DF; 
• Participação no Colegiado dos Diretores de Hospitais Regionais para pactuação dos fluxos, 

referências e protocolos da RUE. 
 

6.1.3.Grupos de Trabalho 

• Participação no Grupo de Trabalho para Contratualização da Região Sudoeste no que se 
refere às Urgências e Emergências; 

• Colaboração no desenvolvimento do fluxo de urgência e emergência das Redes de Atenção 
da SES: Cegonha, Saúde Mental, Pessoa com Deficiência, Saúde Prisional e Paciente Oncológico; 

• Participação no Colegiado da Política Nacional de Humanização – PNH, para 
implementação da Rede de Acolhimento e Classificação de Risco nas Urgências Fixas da SES/DF; 

• Comissão distrital de segurança pública para grandes eventos promovida pela Policia 
Militar, com participação de diversos órgãos governamentais para discussão da estruturação do DF quando 
da realização de eventos em massa; 

• Grupo de Desastres composto por representantes de todas as Unidades Hospitalares do DF 
responsáveis pela elaboração do Plano de Enfrentamento a Desastres e Catástrofes do DF; 

• Câmara temática da Copa – Reuniões periódicas programadas pelo Ministério da Saúde 
nas cidades sedes da COPA para discussão dos preparativos para a COPA de 2014; 

• Formação do Comitê Gestor Distrital do Sistema de Atenção às Urgências e Emergências 
do DF composto por diversos órgãos do governo além da Secretaria de Saúde, como Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, DETRAN, Policia Rodoviária, HFA, HUB, CRM/DF, COREN e 
Infraero. Realizada a primeira reunião do Comitê com a presença dos diversos órgãos que o compõem; 

• Participação na Comissão de Gestão Estratégica participando da elaboração e revisão do 
processo de Gestão Estratégica da SES; 

• Comissão de Integração com corpo de Bombeiros Militar do DF e regulação de Urgências 
no intuito de rever a Portaria Conjunta nº 4, de 5 de setembro de 2011, e implementar o trabalho conjunto 
entre o SAMU e o CBM/DF no atendimento às urgências pré-hospitalares, otimizando, desta forma, os 
atendimentos e os recursos disponíveis; 

• Formação da Comissão Executiva de Saúde da SES para a Copa com intuito de definir e 
elaborar o plano de atendimento da Saúde do Distrito Federal para a Copa das Confederações de 2013, 
Copa do Mundo de 2014 e todos os eventos a estes relacionados; 

• GT MUNDI - Comissão da Secretaria de Segurança Pública para organização do 
atendimento da Copa do Mundo e outros eventos em massa com a participação de diversos órgãos do 
governo além da Secretaria de Saúde, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 
DETRAN, Policia Rodoviária; 

• Comissão da Defesa Civil para elaboração do plano de contingência para período chuvoso 
composto por diversos órgãos do governo além da Secretaria de Saúde, como Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros e DETRAN; 

• Grupo para elaboração dos Protocolos de Regulação de Urgências; 
• Comissão Organizadora para o Encontro dos Prefeitos Eleitos convocada pela Presidência 

da República para a organização do evento e apresentação de Projetos de Boas Práticas aos novos 
Prefeitos Eleitos, além da elaboração da programação da Assistência à Saúde a ser oferecida durante o 
evento; 
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• Grupo de Trabalho para avaliação de gratificação diferenciada para os servidores das 
Unidades de Emergências Hospitalares. 

 
6.1.4.Assessoria de Eventos 

A Assessoria de eventos passou a compor a estrutura logística da DIURE com intuito de 
promover adequado atendimento aos eventos do calendário oficial do Governo do Distrito Federal e das 
demandas advindas de órgãos e instituições públicas, associações, embaixadas e sociedade civil, por meio 
da disponibilização de ações voltadas para a promoção à saúde, ações de sensibilização e educação em 
práticas de urgências e emergências, ações educativas e disponibilização de unidades de equipes de 
emergências fixas hospitalares e pré-hospitalares para os atendimentos de urgência e emergência. 

 
6.2.Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU  

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, criado pelo Ministério da Saúde 
mediante a Portaria GM/MS 2048 de 05/11/2002 e implementado em parceria com os Estados e Municípios, 
ajuda a organizar o atendimento na rede pública, prestando socorro à população em casos de emergência. 
Realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias 
públicas, contando com as Centrais de Regulação, profissionais e veículos de salvamento. O serviço 
funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde como médicos, enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e socorristas, que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, 
gineco-obstétrica e de saúde mental da população. 

As Salas de Estabilização - SE (cobertura de até 50.000 habitantes), segundo a Portaria 2.048 
do MS, são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de 
urgência hospitalares, onde, em conjunto com estas, compõem uma rede organizada de atenção às 
urgências. São integrantes do componente pré-hospitalar fixo e devem ser implantadas em locais 
estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência, com acolhimento e classificação de risco 
em todas as unidades, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. 

O SAMU DF tem sob sua responsabilidade as salas de estabilização (Sala Vermelha) do 
Hospital Regional do Guará, do Hospital Regional da Ceilândia, as salas da neurocárdio e a Unidade de 
Suporte Avançado ao Trauma - USAT do Hospital de Base. A USAT do Hospital de Base é composta por 
sala de trauma, sala vermelha/ UTI e sala amarela.  

O SAMU/DF é composto pela Central de Regulação de Urgência/192, atendida pelos Técnicos 
Auxiliares de Regulação Médica (TARMs) e pelos Médicos Reguladores, pelas Ambulâncias de 
Atendimento Suporte Básicas (USB), pelas Ambulâncias de Atendimento Suporte Avançadas (USA) e pelos 
transportes Aeromédicos, aeronaves de transporte médico inter-hospitalar e ações de resgate. Possui 30 
Unidades Básicas ativadas, 08 Unidades Avançadas (07 ativadas); 22 Motolâncias, sendo 13 habilitadas e 
em movimento, trabalhando em duplas e 2 Bikelâncias, atuando no Parque da cidade e no Zoológico nos 
finais de semana e feriados. Atende uma população estimada em 2.609.997 habitantes. 

 
6.2.1.Observatório de saúde 

O SAMU/DF é um importante observatório da condição de saúde da população e da atuação 
do sistema de saúde, pois é ele que recebe os agravos inusitados à saúde da população. É, portanto, uma 
importante fonte de informação para as ações de vigilância em saúde. 

A Central de Regulação de Urgências – 192 constitui um “observatório privilegiado da saúde e 
do sistema”, com capacidade de monitorar de forma dinâmica, sistematizada e em tempo real, todo o 
funcionamento do Sistema de Saúde, incluindo suas falhas e o processo de adoecimento da população. 
Tem como objetivo gerar informes regulares para a melhoria do sistema de atenção às urgências e da 
saúde em geral. 

No mesmo sentido, o componente de “Promoção, Prevenção e Vigilância à saúde”, assim 
como o SAMU-192 e sua Central de Regulação, também é um componente da Rede de Atenção às 
Urgências. Esse componente tem por objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento de ações de saúde e 
educação permanentes voltadas para a vigilância e prevenção das violências e acidentes, das lesões e 
mortes no trânsito e das doenças crônicas não transmissíveis, além de ações intersetoriais, de participação 
e mobilização da sociedade visando à promoção da saúde. 

O Observatório de Saúde (no formato de Sala de Situação) foi criado a partir do reforço do 
quadro de servidores no SAMU em 2013.  Foram realizadas reuniões com representantes da Vigilância 
Sanitária, DISOC, CEREST, NRAD, FEPECS, FIOCRUZ, UNB, Defesa Civil, com o objetivo de discutir a 
respeito do compartilhamento e monitoramento dos dados das situações de emergência (atendimento pré-
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hospitalar) em tempo real, especialmente em relação à parada cardiorrespiratória, doenças infecto 
contagiosas, acidentes de trabalho, agressões, infarto agudo do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, 
entre tantos outros. Estes dados estatísticos foram oferecidos para melhor mapeamento das situações de 
cada unidade e informações da Saúde Pré-hospitalar da população. Uma ação já efetivada foi a 
implantação de um link do sistema do SAMU no sistema do CEREST/DISOC onde os dados de acidente de 
trabalho, ocorridos no local ou no trajeto, são acompanhados simultaneamente pela equipe da DISOC, o 
que evidenciou aumento na estatística de acidente de trabalho.  

Nesse contexto, a ideia é que este observatório seja um núcleo de vigilância em saúde pública 
e de inteligência sanitária de alta qualidade, e que, a partir de uma visão integral e intersetorial, atue como 
um órgão de assessoria direta e base de apoio técnico-científico capaz de produzir diagnóstico situacional, 
que servirá para o planejamento de estratégias e políticas públicas de saúde voltadas para uma melhor 
estruturação da gestão na atenção pré-hospitalar. 

 

6.2.2.Atendimento à emergência psiquiátrica  
A Portaria 2.048/GM, de 05 de novembro de 2002, que estabeleceu a Política Nacional de 

Urgência, regulamentou que a atenção às crises psiquiátricas também é de competência do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.  

O atendimento pré-hospitalar móvel específico para às urgências e emergências em saúde 
mental é condição necessária para dar a pacientes com transtorno mental, com comportamento suicida e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, o direito a uma intervenção e 
resposta prioritária, ágil, humanizada e resolutiva, de forma a qualificar a gestão do cuidado. 

Assim, em 2013, o SAMU iniciou a criação de um serviço móvel de saúde mental, denominado 
Unidade de Saúde Mental – USM, com o objetivo de ser uma referência para pacientes com sofrimento e 
transtornos mentais graves e persistentes, com extrema agitação psicomotora, autoagressividade e 
heteroagressividade, comportamento violento com riscos para outras pessoas e para o patrimônio público, 
comportamento suicida, surto psicótico, vítimas de violência (física e sexual), dependentes químicos graves 
que não conseguem pedir ajuda sozinhos e outros pacientes com necessidades de cuidados intensivos 
psiquiátricos e psicológicos. Além disso, o Núcleo de saúde mental do SAMU presta apoio às ocorrências 
de desastres, múltiplas vítimas e qualquer outra que demande uma intervenção em crise. 

A medicina do trabalho do SAMU conta com um psicólogo que faz acompanhamento dos 
servidores que tem alguma demanda em saúde mental ou que precisam de acompanhamento para evitar 
ou diminuir sintomas de estresse pós-traumático. 

Serão objetivos do atendimento pré-hospitalar móvel em saúde mental: a) ampliar o acesso à 
atenção psicossocial da população em geral, especialmente para grupos mais vulneráveis (crianças, 
adolescentes, jovens, idosos e pessoas em situação de rua); b) inserir as pessoas com transtornos mentais, 
como comportamento suicida e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e 
suas famílias nas redes de atenção à saúde; c) regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais; 
d) monitorar e avaliar a qualidade dos serviços por meio de indicadores de efetividade e resolutividade da 
atenção. 

Decorrente da criação do Núcleo de Saúde Mental, atualmente o SAMU DF compõe o Grupo 
de Trabalho para elaboração da Política Distrital de Prevenção ao Suicídio previsto pela Portaria n. 311, de 
20 de novembro de 2013. 

 

6.2.3. Reforço do quadro de pessoal do SAMU DF  
Visando a contratação de pessoal para complementação dos quadros das unidades de saúde, 

o SAMU/DF recebeu neste ano de 2013 a partir de março: 
• 86 Médicos, dos quais 36 pediram exoneração, permanecendo o total no quadro de 105 

profissionais;  
• 06 Enfermeiros, com total de 178; 
• 84 Técnicos de Enfermagem concursados; 
• 36 Técnicos de Enfermagem de contratos temporários, somando 409 profissionais;  
• 2 Psicólogos concursados; 
• 1 Assistente Social;  
• 1 Agente de Serviço Social. 
 O quadro de motorista se manteve em 172 funcionários. Com este quadro de pessoal, a SES-

DF atende o que preconiza a Portaria 2.048 do GM/MS. Considera-se ainda a USA Planalto (acordo com a 
Casa Civil da Presidência), das 8 motos dos Núcleos Regionais do SAMU que não estão incluídas na 
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habilitação da Portaria 2848 GM/MS 20/09/2010, e das Bikelâncias que circulam aos sábados, domingos e 
feriados no Parque da Cidade e Zoológico de acordo com evento. 

 

6.2.4.Projeto Samuzinho 
Projeto SAMUZINHO - Unidade de Educação do SAMU/DF tem por objetivo orientar crianças 

do 1º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas quanto ao serviço prestado e 
necessário do atendimento feito pelo SAMU com o fim de diminuir o número de ligações indevidas feitas 
para o SAMU/192, os chamados trotes. Em 2013, foram contabilizadas aproximadamente 972.969 
chamadas, das quais quase 181.078 foram trotes. 

Em 2011, com a criação da Turma do Samuzinho, houve um aumento de crianças orientadas, 
ficando acima de 1315 alunos e demais profissionais de educação em todo o Distrito Federal, e expandindo 
o conhecimento também para as famílias dos alunos por meio das campanhas nas emissoras de rádio e TV 
e das cartilhas distribuídas nas escolas. 

 
6.2.5.Mapeamento da Rede Saúde  

Com o objetivo de prestar atendimento com maior eficiência, foi realizado em 2013, o 
Mapeamento da Rede de Saúde do DF, identificando em cada regional as especialidades médicas de cada 
Hospital e a média de médicos escalados de plantão. Dessa forma, foi possível melhorar a movimentação 
das equipes na rua, direcionado os pacientes de acordo com o mapeamento. 

 

6.2.6.Unidades de Pronto Atendimento - UPA 
As UPAs correspondem ao componente Pré-Hospitalar Fixo, sendo estruturas de 

complexidade intermediária entre a Atenção Básica e os Hospitais. Têm como missão atender os usuários 
do SUS portadores de quadro clínico agudo de qualquer natureza, dentro dos limites estruturais da unidade, 
em especial, os de baixa e média complexidade em até 24h; descentralizar o atendimento de pacientes com 
quadros agudos de média complexidade; servir de retaguarda à Atenção Básica; reduzir a sobrecarga dos 
hospitais de maior complexidade; ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de 
atendimento pré-hospitalar móvel e articular-se com as unidades hospitalares. 

Para o Distrito Federal, foram programadas 15 UPAs porte III, ou seja, aquelas cuja população 
de cobertura encontra-se entre 150.000 e 250.000 habitantes. Atualmente, 04 (quatro) unidades estão em 
pleno funcionamento, são elas: Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia e São Sebastião. 

A Portaria 255, publicada no Diário Oficial do DF, de 04 de setembro de 2013, criou a 
Coordenação Técnica das UPAs, com a finalidade de implantar um modelo de gestão e funcionamento das 
UPAS, monitorar e avaliar o funcionamento, assim como trabalhar na implantação das novas unidades a 
serem construídas no DF. 

O início dos trabalhos da Coordenação foi marcado pela identificação das dificuldades 
encontradas pelas UPAs, a fim de procurar meios de saná-las. Inicialmente, foi constatado que as unidades 
já implantadas necessitam de reformas, para resolver tal demanda foi iniciado debate com o Ministério da 
Saúde, o qual autorizou que as verbas de custeio sejam utilizadas para reformas das unidades implantadas. 
Assim, em 2014, a Coordenação trabalhará para que as reformas sejam efetivadas. 

Considerando a falta de profissionais na área clínica, pediátrica e de enfermagem em todo o 
Distrito Federal e no país, foi constatado que as UPAs do DF também são influenciadas por esse fenômeno. 
Quanto aos médicos, o déficit de profissionais obedece à tabela abaixo: 

 
Quantitativo de médicos 

 Clínica médica (20h)  Pediatras (20H)  Total  
UPA REC 19 21 40 
UPA SS 22 14 36 
UPA SAM 26 19 45 
UPA NB 24 10 34 
Total  91 64 155 

 

Para resolver tal escassez, buscou-se completar as escalas com a concessão de horas extras 
e contratação de funcionários temporários. Para 2014, a Coordenação desenvolverá um trabalho para 
preencher o quadro de profissionais, minimizando o impacto no encerramento dos contratos temporários 
para atendimentos nas UPAs.  
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O principal projeto da Coordenação Técnica das UPAs é a implementação de 11 UPAs. A 
implementação divide-se em três fases: construção das unidades, compra de mobiliário e equipamentos e 
contratação de mão-de-obra. Houve atraso na primeira fase devido à impossibilidade de utilização dos 
recursos do Ministério da Saúde, isto porque o material escolhido para a construção não foi aprovado pelo 
Governo Federal. Após o Distrito Federal assumir os custos da construção das unidades, as obras foram 
iniciadas, contudo, as chuvas atrasaram o cronograma, impedindo que as UPAs fossem entregues ainda no 
final de 2013.  

Assim, a previsão está entre fevereiro e maio de 2014, para serem finalizadas as UPAs de 
Ceilândia, Sobradinho II, Gama e Ceilândia Norte. Ainda no primeiro semestre de 2014, estima-se que 
serão iniciadas a construção de 07 novas UPAs, em Santa Maria, Taguatinga, Brazlândia, Itapuã, 
Planaltina, Plano Piloto e Estrutural. As obras dessas unidades ainda não foram iniciadas devido à 
pendência da delimitação do endereço em que serão instaladas. Contudo, o processo encontra-se em fase 
final, permitindo que a previsão de início das obras seja respeitada. 

Para o monitoramento das UPAs já implantadas, a Coordenação definiu como indicador o 
número de consultas de urgências e o seu confronto com as consultas de urgência/emergência em todas as 
unidades da SES/DF. O monitoramento é realizado por meio do sistema Trakcare para obtenção dos dados 
que servem de referência para a elaboração de gráficos e planilhas que expõem como o atendimento está 
sendo prestado, sendo alguns deles listados abaixo: 

• Número de atendimentos por profissional e especialidade a ser realizado diariamente; 
• Quantidade total de pacientes atendidos nas UPAs e nos hospitais que compõem sua 

região de abrangência; 
• Quantidade de atendimentos diário das UPAs; 
• Monitoramento dos atendimentos por especialidade; 
• Levantamento dos exames de laboratório e radiológicos; 
Abaixo, seguem as tabelas que demonstram o quantitativo de atendimento das especialidades 

médicas nas UPAs. 
Clínica Médica  

 
 

 
 

Pediatria 
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Odontologia 

 

 

 

 

Observação 
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Internação

 

 

 
 

6.2.6.1.Construções das UPAS 
A SES celebrou contrato para Aquisição de Unidade Modular de Assistência à Cidadania 

(UMAC), visando à construção das Unidades de Pronto Atendimento – UPA em diversas Regiões 
Administrativas do DF. 

Assim em 2013 foram iniciadas as construções de 04 Unidades de Pronto Atendimento – 
UPAs, localizadas 02 na Ceilândia, Sobradinho II e Gama. 

Estágio de Realização das Obras 
Descrição Da Obra - Construção  RA / Local  (*)% Cumprido  

Aquisição de Unidade Modular de Saúde Várias 100% 

1- Unidade de Pronto Atendimento – QNN 27, Área especial “D” – Ceilândia/DF. IX 46,16% 

2- Unidade de Pronto Atendimento – DF 420, em frente a AR 13, próximo ao COER – 
Sobradinho II/DF. 

V 23,94% 

3- Unidade de Pronto Atendimento – QI10, Lotes 71 a 118, Setor de Indústria, – Ceilândia 
Norte/DF. IX 19,63% 

4- Unidade de Pronto Atendimento – SIA Setor Leste, QI 07, Área Especial– Gama/DF. II 5% 
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7- Saúde Mental 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

007 – Saúde Mental – Ampliar a cobertura assistenci al em Saúde Mental de forma a propiciar 
qualidade na atenção e no cuidado do acometido de t ranstorno mental, familiar e servidores 
vinculados aos serviços, bem como o acesso universa l a toda população do Distrito Federal. 

 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado 

em 
Periodicidade  

Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Implantação de serviços 
substitutivos em saúde mental 

% 18 31/12/10 Anual 
23/ 

1,63 
38,7/ 

33 
19,35 19,35 SES 

Taxa de cobertura CAPS 

CAPS/ 
100.000 

habitantes 
 

0,21 31/12/10 Anual 
0,75/ 
0,29 

0,52/ 
0,48 

0,67 0,79 

CNES e 
IBGE/ 

Estimativas 
populacionais 

 
A atual política Nacional de Saúde Mental, pautada no processo da reforma psiquiátrica 

brasileira, tem como fundamento a transformação de um modelo de atenção centrado na internação 
psiquiátrica hospitalar para um modelo de atenção de base comunitária, territorial, constituído por uma rede 
diversificada de serviços, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde.  

A Diretoria de Saúde Mental - DISAM, atua na implementação e consolidação desse modelo, 
coordenando e supervisionando o processo de implantação da Rede de Atenção Psicossocial no Distrito 
Federal, com vistas à ampliação da cobertura assistencial em saúde mental de forma a propiciar qualidade 
na atenção e no cuidado dos usuários dos serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, bem como de 
seus familiares. 

Para fins de cálculo das taxas dos indicadores da Saúde Mental são considerados apenas os 
serviços implantados que estão credenciados junto ao Ministério da Saúde. Deve-se considerar que o 
cumprimento dos critérios de credenciamento dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS junto ao 
Ministério da Saúde depende do esforço coletivo de vários setores da Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal e do próprio GDF. Destaca-se que a ação intersetorial é o cerne tanto da natureza quanto 
do êxito da implementação da Política Nacional de Saúde Mental.  No que tange aos serviços em 
funcionamento no Distrito Federal até o presente momento, alcançou-se o índice de 0,63 de taxa de 
cobertura.  

Os processos para implantação de outros dispositivos que compõe a Rede de Atenção 
Psicossocial (Unidades de Acolhimento e Serviço Residencial Terapêutico), além dos Centros de Atenção 
Psicossocial, permanecerão em tramitação para fins de implantação no ano de 2014.  

No ano de 2013, foram credenciados 04 novos CAPS: 1 CAPSad em Santa Maria, 1 CAPSad 
no Itapoã, 1 CAPSad III em Samambaia e 1 CAPSadi III em Taguatinga. Foram implantadas duas novas 
Unidades de Acolhimento: Taguatinga e Samambaia. Outros 4 CAPS estão em processo de 
credenciamento: CAPS II de Planaltina, CAPS ad III da Rodoviária, CAPS adi Plano Piloto e CAPS ad III de 
Ceilândia, hoje já habilitado como CAPS ad.  

Vale ressaltar que foram contratados/convocados no 1º Sem/2013 novos psiquiatras para 
compor o quadro de pessoal da rede de atenção psicossocial: 25 provenientes de contrato temporário e 25 
oriundos do último concurso realizado. Alguns contratos temporários foram renovados pela segunda vez, 
extraordinariamente, em função da não realização de concurso para essa categoria até o presente 
momento.   

O Desenvolvimento de Ações de Atenção em Saúde Mental compreende, entre outras coisas, 
equipar os serviços de Saúde Mental do Distrito Federal com materiais permanentes e de consumo, a fim 
de oferecer suporte para o funcionamento do serviço, em especial das atividades terapêuticas e 
comunitárias (artes, manuais, esportes, jogos, etc.), além das Oficinas de Geração de Trabalho e Renda.  

O processo de contratação de Supervisor Clínico Institucional para os serviços que compõem a 
rede de atenção em saúde mental permanece como prioridade nas ações da DISAM para o ano de 2014. 
No decorrer do ano de 2013, alguns entraves impossibilitaram a efetiva execução da presente ação, 
sobretudo em função de não haver legislação específica que respalde a contratação do profissional 
supervisor clínico institucional. 
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O recurso destinado à Saúde Mental possibilita ainda a participação dos servidores em 
congressos, seminários, visitas institucionais, bem como a organização de eventos nas regionais de saúde.        

No que se refere à Reforma de Unidades de Atenção em Saúde Mental, que engloba 
procedimentos de obras e instalações nos locais destinados à implantação de Serviços de Atenção em 
Saúde Mental cabe informar que no ano de 2013, foi iniciada e concluída a obra no CAPS ad III da 
Rodoviária, contudo, ainda existem pendências identificadas pela ANVISA e Subsecretaria de Vigilância à 
Saúde que impedem a habilitação do Serviço junto ao Ministério da Saúde. Encontra-se em processo de 
implantação, porém com pendências, os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil – CAPSi de 
Sobradinho e Samambaia que necessitam de reforma do imóvel destinado ao serviço. 

Quanto à Implantação de Unidades de Atenção em Saúde Mental- CAPS cabe salientar que a 
construção do CAPS de Samambaia foi iniciada em setembro de 2012 e concluída em outubro de 2013, 
com 950 m², contudo, a área de engenharia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 
vistoria final, solicitou ajustes e reparos à construtora. Também há pendências de urbanização que estão 
sendo sanadas junto à administração regional e à NOVACAP. 

No que diz respeito à Implantação de Unidades de Atenção em Saúde Mental- Residências 
Terapêuticas- DF, destaca-se a atuação do grupo de trabalho instituído em 18 de Agosto de 2011, que vem 
promovendo a implantação das residências terapêuticas no DF: 

• Processo para aquisição de 01 imóvel para implantação de Serviço de Residência 
Terapêutica – SRT: encontra-se atualmente na DISAM/SAS/SES para arquivamento, pois após toda 
tramitação do processo com vias à aquisição do imóvel a proprietária do mesmo desistiu de efetuar a 
venda; 

• Processo para aquisição de 4 imóveis para implantação de SRT: AJL fez apreciação com 
sugestões a serem sanadas pela DISAM, atendendo as exigências jurídicas com o fim dar prosseguimento 
à tramitação do  processo; 

• Processo referente a aluguel de imóvel para implantação de SRT: o imóvel selecionado foi 
vistoriado pela área de Engenharia e Vigilância Sanitária da SES/DF. As inadequações identificadas foram 
relatadas pelas áreas específicas para que os reparos necessários fossem executados pelo proprietário do 
imóvel.  

A Implantação de Unidades de Atenção em Saúde Mental – Casas de Acolhimento Transitório 
– CATs, atualmente denominadas Unidades de Acolhimento, está sendo realizada por meio de cessão e 
aluguel de imóveis em 4 (quatro) Regiões Administrativas do Distrito Federal.  

A Unidade de Acolhimento de Taguatinga foi implantada por meio de cessão de imóvel, está 
apta a funcionar, contudo há insuficiência de recursos humanos (técnico de enfermagem) e serviço de 
vigilância. A unidade da Asa Sul será reimplantada por aluguel e o novo imóvel foi aprovado pela 
engenharia da SES e aguarda contrato de locação e designação de recursos humanos.  

A Unidade de Acolhimento da Asa Norte está sendo implementada via aluguel, já possui 
contrato de locação e aguarda designação de recursos humanos bem como finalização da instalação de 
mobiliário necessário para efetivo funcionamento. A da Samambaia foi implantada por meio de aluguel e 
está em funcionamento, contudo, há insuficiência de RH (técnico de enfermagem). A de Ceilândia está 
sendo implantada por meio de aluguel, está equipada e aguarda designação de recursos humanos para 
implantação efetiva. 

Na Ampliação de Unidades de Atenção em Saúde Mental, encontra-se em andamento o 
processo licitatório para construção da sala multiuso do CAPS II de Planaltina, uma vez que isso é um dos 
pré-requisitos para o credenciamento do serviço junto ao Ministério da Saúde.  

No ano de 2013, para contemplar a Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios – MPDFT como forma de assegurar os serviços de Saúde Mental voltados para 
criança e adolescente foi incluído no orçamento da Saúde Mental dois Programas de Trabalho que 
destinam verba específica para a construção de unidade de atenção a Saúde Mental – Centro de Atenção 
Psicossocial – Sede do COMPP e Construção de Unidades de Atenção Psicossocial em Saúde Mental 
CAPSi Plano Piloto.  
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2.Outras Realizações 
 

PROGRAMA  

6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SA ÚDE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/subtítulo  Dotação  inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação 275.130 105.819 105.819 105.819 
2517 - Modernização de Sistema de Informação-Ação 
executada Pela Fundação Hemocentro-Distrito Federal 275.130 105.819 105.819 105.819 
1968 - Elaboração de Projetos  2.000.000 295.837 285.571 97.425 
0014 - Elaboração de Projetos-Engenharia e Arquitetura – 
SES - Distrito Federal 2.000.000 295.837 285.571 97.425 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de 
Tecnologia da Informação 1.000.000 933.267 671.929 671.929 
2603 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI - Ação 
executada Pela Fundação Hemocentro-Distrito Federal 1.000.000 933.267 671.929 671.929 

2990 - Manutenção de Bens Imóveis do GDF 26.200.000 24.504.912 24.397.934 20.390.914 
0008 - Manutenção de Bens Imóveis do GDF – SES - Distrito 
Federal 26.200.000 24.504.912 24.397.934 20.390.914 

3903 - Reforma de Prédios e Próprios 8.200.000 2.530.814 2.330.814 1.217.850 
9701 - Reforma de Prédios e Próprios – SES - Distrito 
Federal 8.000.000 2.330.814 2.330.814 1.217.850 
4088 - Capacitação de Servidores 180.724 667.706 343.254 264.771 

0021 - Capacitação de Servidores – SES - Distrito Federal 180.724 480.724 243.254 171.521 
5779 - Capacitação de Servidores- Participação de  
Servidores no 24º Congresso Brasileiro de Odontopediatria  -
Distrito Federal 0 100.000 100.000 93.250 
8502 - Administração de Pessoal  865.959.878 1.300.293.684 1.299.530.477 1.299.530.477 
0050 - Administração de Pessoal-Secretaria de Saúde-
Distrito Federal 842.616.745 1.274.313.313 1.273.997.540 1.273.997.540 
0068 - Administração de Pessoal-Ação executada Pela 
Fundação Hemocentro-Distrito Federal 23.073.133 25.710.371 25.532.937 25.532.937 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  84.735.373 148.662.998 148.186.052 148.186.052 
6988 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de 
Saúde-Distrito Federal 82.811.373 147.459.309 146.982.364 146.982.364 
6990 - Concessão de Benefícios a Servidores-Ação 
executada Pela Fundação Hemocentro-Distrito Federal 1.924.000 1.203.689 1.203.688 1.203.688 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 291.327.670 402.948.566 398.977.737 392.301.592 
0052 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais –SES 
- Distrito Federal 22.162.941 18.924.309 18.153.471 16.572.941 
0063 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Ação 
executada Pela Fundação Hemocentro- Plano Piloto 3.935.072 2.127.865 1.945.062 1.890.862 
3722 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -
Serviço Contratual de Vigilância-Distrito Federal 84.136.122 151.305.105 151.286.982 149.558.666 
6991 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -
Serviço Contratual de Limpeza – SES - Distrito Federal 92.590.607 149.904.335 149.904.334 149.861.405 
7261 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -
Concessionárias de Serviços Públicos-Distrito Federal 40.000.000 56.232.132 56.232.132 55.624.848 
9677 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -Frota 
de Veículos da SES - Distrito Federal 8.600.000 6.795.456 5.596.392 4.414.822 
9678 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -
Serviço Contratual de Lavanderia Hospitalar-Distrito Federal 18.018.808 9.213.333 7.413.332 6.910.601 
9680 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Serviços Administrativos Complementares- Distrito Federal 7.884.120 8.446.031 8.446.031 7.467.446 

Total do Programa  1.279.878.775 1.880.943.603 1.874.829.587 1.862.766.829 
 

                   Contratação de novos servidores:   

Em relação à contratação de novos servidores, houve um esforço em nomear servidores de 
diversas áreas no intuito de aprimorar e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela SES. No ano de 
2013, foram nomeados 5.883 servidores efetivos de diversas categorias e foram convocados 653 
profissionais temporários, totalizando 6.536 profissionais. 
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Servidores Efetivos 

 Nomeados no Ano de 2013 

Administrador 136 

AOSD - PAT. CLINICA         165 

Assistente Social 20 

Enfermeiro 587 

Enfermeiro Do Trabalho 5 

Especialista Em Perfusão - Temporário 2 

Farmaceutico Bioq. Farmacia 122 

Fisioterapeuta 317 

Fonoaudiologo 52 

Médico - Acupuntura      23 

Médico - Alergia E Imunologia   2 

Médico - Anatomia Patológica  30 

Médico - Anestesiologia   86 

Médico - Broncoesofagologia  4 

Médico - Cirurgia Pediátrica   3 

Médico - Cirurgia Plástica    35 

Médico - Cirurgia Toráxica     8 

Médico - Cirurgia Vascular     39 

Médico - Clínica Médica        819 

Médico - Endocrinologia       33 

Médico - Família E Comunidade 5 

Médico - Genética Médica 5 

Médico - Geriatria  9 

Médico - Gineco.E Obstetricia  15 

Médico - Hematologia 15 

Médico - Homeopatia   10 

Médico - Medicina Intensiva 68 

Médico - Neonatologia      52 

Médico - Neurocirurgia  1 

Médico - Neurologia  4 

Médico - Ortopedia E Traumatologia   67 

Médico - Pediatria     83 

Médico - Psiquiatria    58 

Médico - Radiologista   10 

Médico - Radioterapia   1 

Médico Do Trabalho 26 

Médico-Cir.Cabeca E Pescoco  7 

Médico-Infectologista         15 

Servidores Efetivos 

 Nomeados no Ano de 2013 

Médico-Neurologia Pediátrica 7 

Motorista 3 

Nutricionista 56 

Psicólogo 92 

Téc. Patologia Clínica 77 

Técnico Administrativo 1291 

Técnico Em Anatomia Patológica - Temporário 1 

Técnico Em Higiene Dental 89 

Técnico Enfermagem 1039 

Técnico Lab. Pat. Clinica      50 

Técnico Nutrição 73 

Técnico. Lab. Hemat. E Hemot.      166 

Total 5883 
Fonte: GEPSP/DIPDEMA/SUGETES/SES/DF. 
 
 

Contratos Temporários 

Convocados No Ano De 2013 

Médico - Anestesiologia 51 

Médico - Cancerologia 10 

Médico - Cardiologia 34 

Médico - Cirurgia Geral 133 

Médico - Intensiva Adulto 61 

Médico - Intensiva Pediatrica 18 

Médico - Neonatologia   36 

Médico - Neurologia 17 

Médico - Pediatria  167 

Médico - Psiquiatria 35 

Técnco Esp. Perfusão 2 

Técnica Lab. Anatomia Patológica   2 

Técnico Em Enfermagem 87 

Total 653 

Fonte: GEPSP/DIPDEMA/SUGETES/SES/DF.  
 
  

Total Servidores Efetivos 5.883  

Total Contratos Temporários 653 

Total Geral 6.536 

Fonte: GEPSP/DIPDEMA/SUGETES/SES/DF. 
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Fonte: GEPSP/DIPDEMA/SUGETES/SES/DF 
  

Contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço  
Foi efetivada a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Recepção, 

no âmbito das Unidades de Saúde da SES, num total de 519 empregados, para a execução dos serviços, 
de acordo com as condições especificadas em contrato. 

O objetivo da contratação foi atender a crescente demanda de prestação de serviços de 
natureza frequente e, prover à SES, com contratação de empresa especializada, mão de obra para realizar 
atribuições de recepcionista, a fim de melhorar o desempenho e garantir a continuidade das atividades da 
instituição. 

O objeto contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns de que tratam a Lei 
nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características gerais e 
específicas, usualmente, encontrados no mercado. A contratação desse serviço permitirá ampliar o 
atendimento ao público interno e externo, reforçando o aspecto relevante da humanização do atendimento 
do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

Ampliação da carga horária 
Em 2013, diversas categorias de servidores obtiveram ampliação da carga horária de trabalho 

por ação planejada pela Subsecretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – SUGETES. O 
total de concessão de 40 horas para os servidores da SES/DF foi de 1.332. A tabela abaixo discrimina as 
Coordenações Gerais de Saúde – CGS por lotação dos servidores que obtiveram a concessão das 40 
horas, seguida do gráfico ilustrando os dados acima apontados: 

 

Quantitativo de Servidores da SES que 
tiveram sua carga horária ampliada no 1º 

Quadrimestre 

Quantitativo de Servidores da SES 
que tiveram sua carga horária 
ampliada no 2º Quadrimestre 

Quantitativo de Servidores da SES 
que tiveram sua carga horária 
ampliada no 3º Quadrimestre 

CGS Quantidade CGS Quantidade CGS Quantidade 

Ceilândia 13 Ceilândia 56 Ceilândia 5 

HSVP 2 HSVP 3 Guará 3 

Brazlândia 9 Brazlândia 12 Taguatinga 3 

Guará 5 Guará 8 Samambaia 4 

Taguatinga 8 Taguatinga 23 Gama 7 

Samambaia 22 Samambaia 38 ADMC 40 

Gama 11 Gama 15 HBDF 87 

ADMC 90 ADMC 100 HRAS - HMIB 14 

HBDF 10 HBDF 258 Planaltina 5 

HRAS - HMIB 11 HRAS - HMIB 26 São Sebastião 3 

Planaltina 10 Planaltina 17 Sobradinho 4 

São Sebastião 23 São Sebastião 38 Santa Maria 63 
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Quantitativo de Servidores da SES que 
tiveram sua carga horária ampliada no 1º 

Quadrimestre 

Quantitativo de Servidores da SES 
que tiveram sua carga horária 
ampliada no 2º Quadrimestre 

Quantitativo de Servidores da SES 
que tiveram sua carga horária 
ampliada no 3º Quadrimestre 

Sobradinho 9 Sobradinho 23 Cand. Núcleo Band.  
Riacho Fundo 2 

Santa Maria 2 Santa Maria 37 Recanto das Emas 1 

Instituto de Saúde Mental 1 
Instituto de Saúde 
Mental 4 Paranoá 26 

FEPECS 0 FEPECS 2 HRAN 25 

COMPP 1 COMPP 1 HAB 1 

Recanto das Emas 48 Recanto das Emas 4 
- - 

Paranoá 7 Paranoá 12 - - 

HRAN 10 HRAN 32 - - 

Cand. Núcleo Band.  
Riacho Fundo 35 HAB 2 

- - 

HAB 1     - - 

Subtotal 328 Subtotal 711 Subtotal 293 

Total  1.332 

Fonte: DIPDEMA/SUGETES/SES/DF. 

 

 
        Fonte: DIPDEMA/SUGETES/SES/DF. 

 

Redimensionamento da rede: 
Tendo em vista a necessidade de quantificar a força de trabalho nas regionais da SES, deu-se 

continuidade ao processo de redimensionamento de toda região sudoeste (Taguatinga, Recanto das Emas 
e Samambaia), buscando adequar a força de trabalho à demanda de prestação de serviços. 

Concluiu–se o processo de toda Região Sudoeste (Taguatinga, Recanto das Emas e 
Samambaia) e iniciou o redimensionamento da Região Oeste (Ceilândia e Brazlândia), buscando a 
adequação da força de trabalho/demanda de prestação de serviços. 

O processo de redimensionamento foi parcialmente concluído nas seguintes regiões: 
• Região Oeste (30%) – Ceilândia e Brazlândia; 
• Região Centro Sul (32%) – HMIB, HBDF, Guará, CNBPWRF e ISM; 
• Região Sul (25%) – Gama e Santa Maria e; 
• Região Centro Norte (20%) – HRAN, Hospital de Apoio, Hospital da Criança e COMPP. 
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Fonte: DIPDEMA/SUGETES/SES/DF. 
 

 
Educação em Saúde em 2013:  

• Na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas foram executadas as seguintes 
ações: 

• Realização de 23 ações motivacionais; 
• 11 Fóruns temáticos em parceria com SUPRAC/ADMC; 
• 11 Fóruns temáticos nas regionais de saúde; 
• 20 Cursos de Acolhimento dos novos servidores da SES/DF;  
• Educação permanente dos servidores da SES/DF – 4.598 participantes em diversos temas 

que impactam diretamente na atuação desses profissionais nos respectivos processos de trabalho 
(assistência e administrativa); 

• Projeto INOVASUS objetiva premiar as iniciativas inovadoras dos gestores e trabalhadores 
do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF com: cursos e visitas técnicas em âmbito nacional, 
servidores vencedores; equipamentos-os serviços a estes vinculados. Em sua 1ª edição, 10 projetos foram 
selecionados; 

• Realização do curso de negociação coletiva com apoio do Ministério da Saúde e DIEESE – 
6.353 atendimentos na Sala de Acolhimento ao Servidor. 

 
Implantação do Ponto Eletrônico em 2013:  

A implantação do ponto eletrônico, no início do exercício, encontrava-se em pleno 
funcionamento na ADMC e no HBDF. No 2º quadrimestre, ocorreu a implantação em mais 04 (quatro) CGS: 
HRAN, HMIB, HRGu e CNBPWRF,  representando 11.565 servidores cadastrados. No 3° quadrimestre foi 
implantado o ponto no COMPP, HAB, DIVAL, LACEN, DSOC, CEREST, CTA, CAPS, Farmácia de Alto 
Custo, DITEC – DIPRO – TFD, Parque de Apoio, ISM, HRAS, HRS, HSVP. 

O impacto negativo relatado pelas unidades implantadas foi que houve muita dificuldade de 
adaptação por parte dos servidores e aumento das responsabilidades atribuídas às chefias. Os impactos 
positivos, no entanto, foram os seguintes: 

• Aumento considerável de pessoal presente nas unidades da SES; 
• Maior cumprimento das jornadas diárias de trabalho;  
• Oficialização do local de lotação; 
• Oficialização de situações de ausências ou horas excedentes; 
• Isonomia no cumprimento da jornada de trabalho; 
• Maior facilidade no controle dos servidores pelas chefias;  
• Construção de banco de horas para o servidor que trabalha além da carga horária por 

necessidade do serviço; 
• Mais servidores trabalhando; 
• Menos sobrecarga para o servidor que trabalha e cumpre a sua carga horária; 
 
Foram listados ainda, alguns problemas enfrentados pelas unidades: 
• Falta de infraestrutura nas CGS; 
• Resistência de alguns servidores que não registram o ponto corretamente; 
• Descumprimento das regras vigentes de escalas; 
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• Justificativas incorretas de ponto dos servidores por parte de algumas chefias; 
• Atraso na instalação dos equipamentos pela empresa responsável; 
• Manutenção e reposição dos equipamentos. 
 

Mesa de Negociação 
Ações junto à mesa de Negociação Permanente SUS-DF: 

Data Reunião Pautas 

30/01/2013 
1ª Reunião Sindical da Mesa de Negociação Permanente do 
SUS – DF. 

Revitalização do Parque de Apoio / SES e Plano de 
Cargos e Salários 

15/02/2013 
3º Reunião das entidades Sindicais com Secretário Executivo 
da Mesa de Negociação Permanente do SUS – DF. Reunião com Presidente da CLDF 

07/03/2013 
Entrega do Ofício Nº 01/2013 - Mesa de Negociação 
Permanente do SUS – DF. 

Proposta que foram pactuadas na reunião do dia 15 de 
fevereiro na Câmara Legislativa com todas as entidades 
de classes da saúde que fazem parte da MNP / SUS / 
DF. 

1. Auxílio saúde; 

2. Implantação do PCCS; 

3. Projeto Lei que reestrutura, organiza e atualiza os 
cargos da Carreira de Assistência pública a saúde do 
Distrito Federal, Processo 060.012.847/2011; 

4. Incorporação da GAO e GAE; 

5. Efetivação imediata do acordo pactuado 2011 do 
SINDIVACS - Processo 414.000.027/2011; 

6. 40 (quarente) horas semanais para Técnico de 
Radiologia; 

7. Antecipação do pagamento da GATA; 

8. Equiparação do Auxilio Alimentação (Imediato); 

9. Pagamento de adicional de insalubridade aos 
Técnicos e Auxiliares em radiologia, conforme aos 
artigos 79 a 83 da Lei Complementar 840 de 23 de 
dezembro de 2011 DF. 

19/03/2013 4ª Reunião das Entidades Sindicais da Mesa de Negociação 
Permanente SUS – DF. 

Plano de Carreiras Analistas 

26/03/2013 5ª Reunião das Entidades Sindicais da MNP /SUS / DF. 
PCCS - Plano de Carreiras e Cargos Salários - 
Movimento Unificado 

02/04/2013 
6ªReunião das entidades Sindicais com Secretário Executivo 
da Mesa de Negociação Permanente SUS – DF. PCCS - Plano de Carreiras e Cargos Salários 

10/04/2013 Reunião bancadas dos trabalhadores, realizada no Conselho 
de saúde. 

PCCS - Plano de Carreiras e Cargos Salários 

11/04/2013 

Reunião do Sindicato dos Agentes Vigilância Ambiental em 
Saúde, Secretaria de Administração Pública / SEAP e 
Secretária Executivo da Mesa de Negociação Permanente 
SUS – DF. 

Acordo Coletivo SINDIVACS - DF 

19/04/2013 
15º Reunião Ordinária da Mesa de Negociação Permanente 
SUS - DF, com a participação do Secretário Administração 
Pública / SEAP. 

Informes, PCCS - Planos de carreiras, Cargos e 
Salários 

24/04/2013 

Reunião do Sindicato dos Agentes Vigilâncias Ambiental em 
Saúde e Agentes Comunitários de Saúde, Subsecretário de 
Gestão Participativa e Secretário Executivo da Mesa de 
Negociação Permanente SUS – DF. 

Acordo Coletivo e Estado de Greve SINDIVACS - DF 

29/04/2013 
Reunião de apoio ao PCCS no Gabinete com Deputado 
Cláudio Ablantes. PCCS - Plano de Carreiras e Cargos Salários 

06/06/2013 6ª Reunião das Entidades Sindicais com Secretário Executivo 
da Mesa de Negociação Permanente SUS-DF 

Movimento Paradista dos Trabalhadores da Saúde 
(Pauta dos Trabalhadores) 

07/06/2013 16ª Reunião Ordinária da Mesa de Negociação Permanente Jornada de Trabalho (Carga Horária) 
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Data Reunião Pautas 
do SUS-DF 

19/06/2013 
6ª Reunião Extraordinária da Mesa de Negociação 
Permanente do SUS-DF PCCS – Plano de Carreiras e Cargos, Salários. 

03/09/2013 
17ª Reunião Ordinária da Mesa de Negociação Permanente 
do SUS/DF 

Seminário de Saúde Ocupacional do trabalhador do 
SUS/DF. 
Início da Discussão e Avaliação de Desempenho 

05/11/2013 
18ª Reunião Ordinária da Mesa de Negociação Permanente 
do SUS-DF Curso de Negociação Coletiva 

25/11/2013 
Curso de Negociação Coletiva MNP/SUS-DF parceria com 
Ministério da Saúde e DIESSE 

Curso de Negociação Coletiva e Gestão do Trabalho na 
Saúde no período de 25 a 29 de novembro de 2013 

06/12/2013 
 

19ª Reunião Ordinária Mesa de Negociação Permanente do 
SUS-DF 

Política de Promoção de Saúde do Trabalhador do 
SUS/DF 

Fonte: MNP/SUS/DF. 

 
Saúde Ocupacional 

Até novembro de 2013, ocorreram 34.036 licenças, que contribuíram para o absenteísmo. As 
licenças estão subdividas em Tratamento de Saúde Própria - Doença, Licença Maternidade, Licença 
Acompanhamento, Licenças Indeferidas e Indeterminadas, conforme segue tabelas e gráficos detalhados: 

                                         Licença pa ra Tratamento da Saúde  

Regionais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out N ov Total 

ADMC 149 193 204 288 208 206 286 290 284 279 261 2648 

HBDF 251 290 297 395 343 303 388 375 366 408 316 3732 

HAB 22 19 13 28 27 22 24 32 29 33 23 272 

HRAN 179 174 174 251 323 268 318 315 255 295 271 2823 

HRBz 47 37 30 58 48 42 48 45 51 46 45 497 

HRC 136 158 124 198 163 170 207 203 186 202 167 1914 

HRG 200 193 194 233 223 157 192 210 199 234 186 2221 

COMPP 2 5 3 5 2 3 4 8 7 9 9 57 

LACEN 4 8 11 19 13 12 9 29 14 20 24 163 

HRGu 76 89 91 115 99 115 88 94 98 135 118 1118 

HRP 78 85 112 92 83 90 143 99 89 96 93 1060 

HRPa 87 78 101 108 109 103 166 103 119 97 116 1187 

HRS 87 100 97 127 127 120 172 154 168 148 133 1433 

HRSam 112 129 97 177 149 128 202 137 162 150 127 1570 

HRSM 132 131 150 210 184 164 228 183 169 204 160 1915 

HRT 242 209 229 293 236 261 353 268 291 306 286 2974 

HSVP 21 16 18 22 27 20 31 26 18 20 21 240 

ISM 6 5 7 7 - 4 7 7 11 11 11 76 

São Sebastião 29 31 44 61 39 44 31 57 49 65 38 488 

HRAS 166 153 166 205 243 193 233 254 266 265 205 2349 

CNBPWRF 45 38 50 44 46 64 72 56 51 59 67 592 

FHB 1 - 2 - 1 2 - 1 3 1 - 11 

Total 2072  2141 2214 2936 2693 2491 3202 2946 2885 3083 2677 29340 

*Até novembro de 2013. 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 
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*Até novembro de 2013. 
Fonte:DSOC/SUGETES/SES/DF. 

Licença Maternidade 

Regionais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out N ov Total 

ADMC 5 3 6 5 9 8 6 5 5 3 3 58 

HBDF 10 6 7 6 6 9 5 4 15 1 4 73 

HAB 1 1 1 1 2 - 1 - 1 - 3 11 

HRAN 2 3 3 2 5 1 5 2 3 2 5 33 

HRBz 3 2 1 2 3 1 4 2 2 5 3 28 

HRC 5 10 3 4 6 6 10 2 5 10 3 64 

HRG 8 3 5 3 11 3 11 3 5 8 8 68 

COMPP - - - 1 - - - - - - - 1 

LACEN - - - - - 1 - - - - - 1 

HRGu 2 - 2 2 2 2 3 2 4 - 1 20 

HRP 3 2 1 3 5 3 14 3 8 2 7 51 

HRPa 5 4 6 5 6 3 6 2 4 4 3 48 

HRS 8 4 3 6 5 6 2 9 5 5 5 58 

HRSam 5 7 2 7 10 3 9 4 6 4 8 65 

HRSM 5 6 8 7 10 9 24 5 6 6 14 100 

HRT 8 4 8 12 12 8 7 4 8 4 8 83 

HSVP 1 - - 1 1 - - - - 1 - 4 

ISM - - 1 - - - - - - - - 1 

São 
Sebastião 

6 2 - 0 2 1 1 0 1 4 2 19 

HRAS 4 9 4 5 5 4 5 3 4 9 3 55 

CNBPWRF 1 2 2 4 - 1 3 - 3 3 2 21 

Total 82 68 63 76 100 69 116 50 85 71 82 862 

*Até novembro de 2013. 
FonteDSOC/SUGETES/SES/DF. 
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*Até novembro de 2013. 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 
 

Licença Acompanhamento 

Regionais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out N ov Total 

ADMC 11 14 29 43 28 19 29 42 45 51 44 355 

HBDF 11 21 22 65 50 41 38 49 55 65 49 466 

HAB 0 3 1 6 2 0 5 5 7 5 2 36 

HRAN 14 15 14 37 47 33 27 47 44 57 36 371 

HRBz 6 7 2 7 9 6 6 7 5 5 2 62 

HRC 13 13 13 27 23 16 18 20 31 32 35 241 

HRG 5 9 8 31 26 12 17 18 23 21 30 200 

COMPP 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 7 

LACEN 0 1 0 0 0 3 0 3 5 3 1 16 

HRGu 5 3 11 14 10 12 11 14 16 22 13 131 

HRP 2 7 5 13 9 7 13 12 10 12 8 98 

HRPa 7 10 12 16 14 27 29 37 16 23 11 202 

HRS 6 5 18 12 15 17 23 12 21 27 19 175 

HRSam 12 6 18 20 19 18 28 18 18 19 16 192 

HRSM 8 14 21 21 23 24 28 27 31 42 36 275 

HRT 23 24 34 49 27 42 47 61 57 54 48 466 

HSVP 0 2 4 2 1 0 0 1 0 8 2 20 

ISM 0 2 0 0 1 4 1 1 0 0 0 9 

São Sebast. 0 1 3 6 6 9 4 2 7 18 11 67 

HRAS 8 12 26 31 35 34 37 48 50 45 38 364 

CNBPWRF 9 5 3 10 3 8 14 8 7 6 7 80 

FHB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total 140 174 244 410 348 332 376 433 452 516 409 3.834 
*Até novembro de 2013. 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 
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*Até novembro de 2013. 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 

 

Licenças Indeferidas 
 
         Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

ADMC 1 - - - 2 - 1 1 1 1 - 7 

HBDF - - - - 4 1 - 5 3 - 1 14 

HAB - - - - - 1 - - - - - 1 

HRAN - - - - - - - 1 - 1 - 2 

HRBz - - - - - - - - - - - - 

HRC - - - - 1 1 2 1 - 1 - 6 

HRG - - - - - - 1 3 - - 1 5 

COMPP 0 - - - - - - - - - - - 

LACEN - - - - - - - - - - - - 

HRGu - - 1 - - - - - 1 - - 2 

HRP - - - - 1 - 2 1 - 1 - 5 

HRPa - - - - 3 3 - - - 1 - 7 

HRS 1 2 - - 3 1 - - - - - 7 

HRSam - - - - - 1 2 - - - - 3 

HRSM - - 2 - - 3 1 2 2 1 - 11 

HRT - - - - - 3 4 - - - 1 8 

HSVP - - - - - - - - - - - - 

ISM - - - - - - - - - - - - 

São Sebast. - - - - 1 - - - - - - 1 

HRAS - - 2 - 1 2 3 - - - 1 9 

CNBPWRF - - - - 1 1 - 1 - - - 3 

FHB - - - - - - - - - - - 
- 
 

Total 2 2 5 0 17 17 16 15 7 6 4 91 
*Até novembro de 2013. 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 
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*Até novembro de 2013. 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 

 
Absenteísmo 2013 - GPM/DSOC  

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

ADMC 165 210 239 336 245 233 321 337 334 333 308 3061 

HBDF 272 317 326 466 399 353 431 428 436 474 369 4271 

HAB 23 23 15 35 31 22 30 37 37 38 28 319 

HRAN 195 192 191 290 375 302 350 364 302 354 312 3227 

HRBz 56 46 33 67 60 49 58 54 58 56 50 587 

HRC 154 181 140 229 192 192 235 225 222 244 205 2219 

HRG 213 205 207 267 260 172 220 231 227 263 224 2489 

COMPP 2 5 3 6 2 3 5 9 10 10 10 65 

LACEN 4 9 11 19 13 16 9 32 19 23 25 180 

HRGu 83 92 104 131 111 129 102 110 118 157 132 1269 

HRP 83 94 118 108 97 100 170 114 107 110 108 1209 

HRPa 99 92 119 129 129 133 201 142 139 124 130 1437 

HRS 101 109 118 145 147 143 197 175 194 180 157 1666 

HRSam 129 142 117 204 178 149 239 159 186 173 151 1827 

HRSM 145 151 179 238 217 197 280 215 206 252 210 2290 

HRT 273 237 271 354 275 311 407 333 356 364 342 3523 

HSVP 22 18 22 25 29 20 31 27 18 29 23 264 

ISM 6 7 8 7 1 8 8 8 11 11 11 86 

São Sebast. 35 34 47 67 47 54 36 59 57 87 51 574 

HRAS 178 174 196 241 283 231 275 305 320 319 246 2768 

CNBPWRF 55 45 55 58 49 73 89 64 61 68 76 693 

FHB 1 0 2 0 1 2 0 1 4 1 0 12 

Total 2.294 2.383 2.521 3.422 3.141 2.892 3.694 3.429 3.422 3.670 3.168 34.036 
*Até novembro de 2013. 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 

 
                              *Até novembro de 2013. 
                              Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 
 



Relatório Anual de Atividades – SES – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
972 

 

A quantidade de  exames periódicos realizados na Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
SES-DF, foram divididos por categorias funcionais, conforme quadro abaixo: 

Categoria N.Absoluto 
Auxiliar 439 
Motorista 129 
Enfermeiro 93 
Aosd 62 
Técnico 61 
Médico 36 
Téc Ad 35 
Outros 33 
Odontólogo 25 
Acs 17 
Ag Serviço 8 
Téc Radiologia 7 
Nutricionista 6 
Analista 5 
Artífice 5 
Ass Social 5 
Fisioterapeuta 5 
Farmaceutico 4 
Aux/Téc Enf 3 
Psicólogo 3 
Administrador 2 
Téc Hig Dental 2 
Terap Ocup 1 
Agente Vigilância Ambiental - 
Engenheiro - 
Fonoaudiólogo - 
N/I - 
Supervisor De Seg. Do Trabalho - 
Técnico Em Nutrição - 
Telefonista - 

Total 986 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 

 

 
Fonte: DSOC/SUGETES/SES/DF. 
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Benefícios 
Quanto aos benefícios, seguem demonstrados conforme tabelas e gráficos abaixo: 
 

Auxílio Creche Concedidas para Servidores da SES/DF  em 2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 

4.908 4.927 4.956 5.030 5.078 5.116 5.174 5.210 5.202 5.200 5.209 5.189 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
 
 

 
 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 

 
 

Auxílio Transporte Concedidas para Servidores Da Se s/Df Em 2013 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

12445 12401 9311 9297 9130 8943 9385 9261 7958 7598 7842 7319 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 

 

 
                                      Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
 

 

Auxílio Alimentação Concedidas para Servidores da S ES/DF em 2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 

29148 29280 29381 29303 29675 30224 30070 30176 30407 30410 30539 30670 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
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                                                         Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 

 

 

4 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1202 1207 1210 1209 1227 1238 1248 1265 1261 1269 1272 1277 

Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
 
 

 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 

 
 

Servidores da SES/DF Cedidos em 2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 
270 272 278 278 290 294 295 301 301 303 318 318 

Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
 
 

 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 

 

Bolsa Residência Concedidas Para Servidores da SES/ DF em 2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 
868 813 1040 964 977 998 946 943 924 910 906 906 

Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
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Fonte:Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
 

 

Ressarcimento / Indenizações / Restituições Concedi das para Servidores da SES/DF EM 2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 
118 120 123 124 122 119 120 142 135 137 144 141 

Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
 
 

 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 
 

 

Quantidade De Servidores Remunerados Em 2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 

33880 33961 34420 34834 35011 35723 35503 35511 35498 35355 35446 35527 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 

 

 
Fonte: Folha de Pagamento/DIAP/SUGETES/SES/DF. 

 
A FEPECS juntamente com a EAPSUS (Escola de Aperfeiçoamento para o SUS) realizou em 

2013 um total de 1.034 capacitações de servidores. 
Destacam-se ainda nas realizações de 2013: 
• Criação da Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento, Monitoramento e Avaliação do 

Trabalho e dos Profissionais – DIPDEMA/SUGETES; 
• Estudo de necessidades de manutenção e criação de novos cargos; 
• Portaria de Remoção nº. 179 de Julho de 2013; 
• Planejamento do Concurso Público para todas as carreiras da SES (SEAP); 
• Planejamento do concurso temporário para Agente de Vigilância Ambiental (AVAS) e de 

Agente Comunitário de Saúde (ACS); 
• Projeto de Lei para recomposição/atualização dos quantitativos de cargos e carreiras 

(SEAP); 
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• Projeto de lei para Contratação Temporária na Saúde; 
• Contribuição na elaboração do Projeto de Lei para a Carreira Estatutária de Agente de 

Vigilância Ambiental (AVAS) e de Agente Comunitário de Saúde (ACS); 
• Seleção simplificada para contratos temporários de Médicos: Anestesista, Cardiologia, 

Cirurgia Geral, UTI Adulto, UTI Pediátrica, Neurologista, Psiquiatria, Cancerologia, 
Neonatologia,Hematologia e Perfusionista; 

• Fortalecimento da Gestão Democrática com a implementação da Mesa de Negociação 
Permanente do SUS/DF; 

• Iniciativas para promover a cultura organizacional na SES DF: 
 

Fundação Hemocentro de Brasília – FHB 
A remuneração dos servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília está sob a 

administração desta Fundação. Em média, foram remunerados, no exercício de 2013, 314 servidores ativos 
por mês. Em benefícios, foram pagos um total de 639 auxílios transporte, um total de 619 auxílios creche, 
um total de 3.112 auxílios alimentação e um total de 346 servidores treinados. 

Os recursos orçamentários repassados destinaram-se à execução de despesas com contratos 
de prestação de serviço de natureza continuada, que visam manter o bom andamento da área fim e os 
serviços administrativos essenciais ao desenvolvimento das atividades da Fundação Hemocentro, tais 
como, manutenção do Sistema Hemocentro do Ciclo do Sangue – SISTHEMO; manutenção de veículos, 
máquinas e equipamentos; locação de impressoras e copiadoras; manutenção de no-breaks, painéis 
eletrônicos, elevadores e grupo de geradores; despesas com energia elétrica, água e esgoto e telefonia fixa 
e móvel. 

O programa abrange também a Capacitação de Recursos Humanos pela Fundação 
Hemocentro de Brasília – FHB. Em 2013, todavia, devido a problemas de natureza orçamentária e, 
posteriormente, à necessidade de avaliação do público alvo do programa, houve necessidade postergar-se 
o início da atividade. Assim, a capacitação de recursos humanos da Fundação, em 2013, deu-se 
exclusivamente com recursos diretamente alocados à FHB. 

 

Armazenamento e Distribuição de Medicamentos 
A Assistência Farmacêutica, visando tratar um dos maiores problemas da saúde no Distrito 

Federal, que é o fornecimento de medicamentos gratuitos para a população, vem atuando na adequação da 
estrutura física dos almoxarifados de medicamentos e materiais médico-hospitalares, assim como na 
estruturação de recursos humanos para atuarem na Farmácia Central. Nesse contexto, foi elaborado projeto 
de aluguel de dois prédios de mais de 10.000m² para o armazenamento de medicamentos e materiais 
médico-hospitalares na Farmácia Central. 

Tal projeto foi finalizado em novembro e dezembro/2013, não sendo necessária utilização do 
recurso destinado no programa de trabalho em questão no ano de 2013. Somente a partir de 2014 se fará 
necessário uso de recurso específico. 

Também vinculado a esse programa, se encontra em fase de elaboração de projeto de 
reestruturação da Logística de medicamentos e materiais médico-hospitalares, visando à contratação de 
carregadores, equipamentos e carros para a carga e descarga e transporte desses insumos da Farmácia 
Central para as unidades assistenciais da rede SES/DF. 

 

Melhoria nas Estruturas Físicas  
Diversas reformas iniciadas em 2012 e concluídas em 2013 como a Reforma da Unidade de 

Odontologia do Centro de Saúde nº 01 do Guará, a Reforma dos Centros de Saúde nº 01 e nº 05 do Gama 
e a Reforma e Adequação do Espaço Físico das Penitenciárias I e II.   

Na atenção especializada, as obras englobaram diversos Hospitais. Em 2013 ainda realizou-se 
a Reforma do Sistema de Ar Condicionado Central na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, Reforma das 
Instalações Elétricas na Administração do Hospital Materno Infantil de Brasília e a Reforma das Instalações 
Elétricas, Dados e Voz da UTI do HMIB. 

Foi concluída a obra de Impermeabilização das Lajes, Calhas, Rufos, Jardineiras e 

Reservatórios (inferiores e superiores) das juntas A, B, C, D, E, e M do Hospital Regional de Taguatinga – 

HRT, foi realizada a Substituição das Esquadrias Metálicas e outros serviços do Pronto Socorro do Hospital 



Relatório Anual de Atividades – SES – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
977 

 

de Base do Distrito Federal – HBDF e também concluiu a Reforma do Núcleo de Patologia Clínica – NUPC 

do Hospital Regional do Gama – HRG. 

Ocorreu ainda a contratação, por meio de licitação, de empresas para realizar a Manutenção 
Predial em todos os edifícios da Secretaria da Saúde. Assim foi realizada uma divisão em 16 lotes, por 
Região Administrativa. 

 
Gastos já realizados pelo Contrato de Manutenção Pr edial 
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Regiões administrativas

 
  

Descrição Da Obra – Manutenção Predial - Emergencia l RA / Local  (*)% Cumprido 

Manutenção Predial Brasília – HBDF e Taguatinga - HRT. I, III 100% 

Manutenção Predial Brasília Asa Sul. I 100% 

Manutenção Predial Brasília Centro. I 100% 

Manutenção Predial Sobradinho, Planaltina e Edifício Sede.  V, VI E SEDE 100% 

Manutenção Predial Brasília Asa Norte. I 100% 

Manutenção Predial Gama. II 100% 

Manutenção Predial Taguatinga Centro, Brazlândia e Águas Claras. III, IV, XX 100% 

Manutenção Predial Paranoá. VII 100% 

Manutenção Predial Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro, São Sebastião, Lago Sul, Lago 
Norte e Candangolândia. 

VIII, X, XI, XIV, XVI, 
XVIII, XIX 100% 

Manutenção Predial Ceilândia. IX 100% 

Manutenção Predial Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo. XII, XIII, XV, XVII 100% 

 

Descrição da Obra – Manutenção Predial - Regular RA  / Local  (*)% Cumprido 

Manutenção Predial HBDF e NCPC. I 53% 

Manutenção Predial Brasília Centro. I 40% 

Manutenção Predial Brasília (Asa Sul). I 49% 

Manutenção Predial Brasília (Asa Norte). I 33% 

Manutenção Predial Gama. II 39% 

Manutenção Predial HRT. III 32% 

Manutenção Predial Taguatinga (Centro). III 43% 

Manutenção Predial Brazlândia. IV 54% 

Manutenção Predial Sobradinho. V 63% 
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Manutenção Predial Planaltina. VI 52% 

Manutenção Predial Paranoá. VII 25% 

Manutenção Predial Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro e Candangolândia.  VIII, X, XI, XIX 44% 

Manutenção Predial Ceilândia. IX 51% 

Manutenção Predial Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Águas Claras. XII, XV, XVII, XX 33% 

Manutenção Predial Santa Maria. XIII 25% 

Manutenção Predial Brasília (SEDE e DIVAL/CANIL), Lago Sul, Lago Norte, Varjão e São 
Sebastião.  

I, XVI, XVIII, XXIII, 
XIV 46% 

 

Descrição da Obra – Manutenção de Equipamentos de I nfraestrutura RA / Local  (*)% Cumprido 

Manutenção e Monitoramento da qualidade do ar e dos ambientes físicos dos edifícios da 
SES/DF. 

DIVERSOS 100% 

Manutenção de Ar Condicionado do HRG. II 100% 

Manutenção de Ar Condicionado do HMIB. I 100% 

Manutenção nos Sistemas Condicionadores de Energia da SES/DF. Diversos 100% 

Manutenção Preventiva e Corretiva do Ar Condicionado do HRPa. VII 100% 

Manutenção nos SGDV e sistema de aquecimento de águas Diversos 100% 

Manutenção de Ar Condicionado do HRC, HRSam e HRBz. IX, XII, IV 100% 

Manutenção de Ar Condicionado do LACEN, NB-3, HRPl e HRS. I, VI, V 100% 

Manutenção Preventiva e Corretiva do Ar Condicionado do HBDF. I 100% 

Manutenção Preventiva e Corretiva do Ar Condicionado do HRAN. I 100% 

Manutenção da Câmara de Cadáveres dos Hospitais/SES DIVERSOS 100% 

                  
Vigilância 

Em 2013, os serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, foram mantidos nas 
Unidades da SES, tendo como público alvo beneficiado os servidores da SES/DF e a população do Distrito 
Federal e entorno. Além disso, a vigilância também protege o patrimônio público da secretaria. 

 

Quadro demonstrativo- Quantidade de postos de Vigil ância por lote  
Lotes 

Regionalizados 
Quantidade 

postos 
Região Administrativa  

Lote 01 227 Asa Sul Brasília, Paranoá, São Sebastião, Gama, Santa Maria e Estrutural. 

Lote 02 
383 

Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Instituto de Saúde Mental, Parque de Apoio, Centros de Saúde 
Brasília Sul, Riacho Fundo, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Taguatinga, Hospital São 
Vicente e Guará. 

Lote 03 
260 Sede SES, Brasília Norte, HBDF, FHB, COMPP, DIPAC.DITEC,LACEN, FEPECS, Planaltina e 

Sobradinho. 
PSF 154 Todo DF (14 Regiões Administrativas). 
HRSM 28 Coordenação Gral de Saúde de Santa Maria . 
Novas 
Unidades 106 

Clinicas da Família (Samambaia, Recanto, Areal/ Taguatinga e Sobradinho),UPAS(São 
Sebastião), Bloco Materno Infantil SOBRADINHO e CAPS Rodoviária Plano Piloto. 

Total Geral de postos de 
vigilância 

1.158 

Quantidade de Vigilantes  4.632 
 

Descrição da Obra – Reforma  RA / Local   (*)% Cumprido  
Elaboração de Orçamentos (planilhas estimativas de custos) de obras de Reforma, 
Construção e/ou Ampliação no âmbito da SES/DF. DIVERSOS 100% 

Elaboração de Projetos Arquitetônicos e complementares, para Reforma e Adaptação do 
Edifício Sede da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, localizado no SAIN, Parque 
Rural S/N – Asa Norte. 

I 90% 

Elaboração de laudo técnico, projeto executivo e orçamento de reforço estrutural no edifício 
da FEPECS. 

I 100% 

Execução de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia, de projetos 
básicos e executivos de instalações ordinárias e especiais, orçamento e cronograma da 
obra de Ampliação do Complexo Regulador do DF. 

X 90% 

Construção do Abrigo Externo de Resíduos da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB. I 100% 
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Limpeza  
Os contratos para a prestação de serviços de limpeza têm por objeto a higienização e 

conservação hospitalar, limpeza de bens móveis e imóveis, desinsetização, desratização e jardinagem, 
desinfecção, tratamento e impermeabilização dos reservatórios de água potável e desinfecção de 
superfícies e equipamentos, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas unidades de saúde da 
SES-DF.  

Os serviços de limpeza vêm sendo mantidos por dispensa de licitação desde 2010. O processo 
regular está em tramitação sendo desmembrados os serviços de jardinagem, carregador, lavagem de caixa 
d’água, desratização e dedetização e lavagem de ambulância para atender legislação vigente.  

A principal dificuldade, no entanto, esta na definição exata das metragens das unidades de 
saúde.  

Quadro Demonstrativo de Funcionários do Serviço de Limpeza  
Totais por lote  Serventes diurnos  Serventes 

noturnos 
Encarregados 

Diurnos 
Encarregados 

Noturnos 
Total  

Lote 01  792 174 21 8 996 
Lote 2  706 303 18 13 1040 
Lote 3  366 61 8 2 437 
Lote 4  318 70 3 8 418 
HRSM 170 70 4 2 246 
Novas Unidades  24 14 01 0 140 

Total Geral  3.277 

 
Frota de Veículos 

Até novembro de 2013 a SES acompanhou a manutenção de 731 veículos oficiais de sua 
propriedade são estes: ambulâncias, caminhões e veículos operacionais. A manutenção desses veículos foi 
realizada nas oficinas terceirizadas. 

Quantidade de Veículos em Manutenção 

Regional Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out No v Dez 

DRSSS 1 3 - - 3 2 1 2 4 3 -  

CGSNB - - - - 5 - - 2 1 4 -  

H APOIO 9 1 - 1 1 - - - 1 1   

HBDF 6 2 3 - 5 2 3 2 1 4 3  

HCB 3 - - 3 3 - - 1 - - -  

HMIB 3 - 2 3 4 1 1 3 4 3 5  

HRAN 1 3 1 4 3 2 3 2 - 3 10  

HRBz 12 4 4 6 3 1 3 8 3 8 3  

HRC 4 3 6 4 3 1 2 6 3 2 1  

HRG 5 5 4 5 5 2 5 3 7 4 6  

HRGU 2 4 4 3 1 1 4 4 5 3 3  

HRPa - 3 1 1 - - 2 1 3 4 1  

HRPL 9 5 8 7 5 2 4 6 5 5 5  

HRS 1 2 1 2 3 1 3 3 2 3 3  

HRSM - 3 4 1 3 5 3 1 4 3 1  

HRSAM 4 5 1 4 - 1 - 4 4 3 1  

HRT 7 2 8 - 4 5 4 7 1 5 2  

HSVP - 1 1 4 1 1 3 3 1 3 3  

ISM 1 - 1 1 - - - - - - -  

NGF 6 9 12 5 3 11 5 2 25 24 25  

UPA NB 1 1 1 1 1 - - - 2 2 2  

UPA REC 4 4 6 4 2 6 2 5 4 5 4  

TOTAL 79 60 68 59 58 44 48 65 80 92 78  
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Série Histórica – 2010/2013 - Consumo de Combustíve is   

ANO Álcool/ litros Diesel S-50/ litros Diesel S-10/  litros Gasolina / 
litros Diesel / litros Total 

2010 75.491.195 - - 562.634.012 709.724.273 1.347.849.480 
2011 48.441.854 - - 522.398.785 702.070.883 1.272.911.522 
2012 16.159.72 - - 530.900.820 771.209.968 1.303.726.760 
2013 4.999.114 1.026.945 182.386.912 568.222.192 645.990.395 1.402.625.558 

Gastos 2013 em R$ 11.177,32 2.378,90 464.773,48 1.6 67.182.90 1.505.012.45 3.650.525,05 

 
A SES mantém contratos de locação dos veículos operacionais, tendo gasto até novembro com 

o pagamento das locações o montante de R$ 927.187,74 (novecentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e 
sete reais e setenta e quatro centavos).  A locação desses veículos abrange os contratos abaixo 
identificados.  

 

Gastos com Contratos de Locação de Veículos Automot ores 
Valor Unitário Mensal  Quantidade Veiculos  Valor  Mensal  Valor Total até Novembro  

1.315,00 43 56.545,00 382.226,66 
1.300,00 8 10.400,00 114.400,00 

990 35 34.650,00 381.150,00 
1.284,30 12 15.411,60 49.411,08 

Total de Veículos Locados 98 Valor Total  927.187,74 

A Secretaria possui um acervo de 74 ambulâncias, sendo que estão 63 ativas, conforme 
distribuição abaixo, e 11 acidentadas aguardando conclusão de processo de responsabilidade. 

Informamos que do quantitativo total, 40 ambulâncias foram adquiridas em 2010, para 
transporte de pacientes estabilizados, e as ambulâncias do SAMU, executam atendimentos de urgências e 
emergências. 

Quantitativo de ambulâncias por local  

HMIB 2 

HRGU 3 

HRT 4 

HRAN 4 

HAB 2 

HRPA 2 

HRS 2 

HRSAM 3 

HRBZ 6 

HRG 5 

HRSM 4 

Quantitativo de ambulâncias por local  

ISM 1 

HRC 2 

HRPL 3 

HBDF 4 

DRS RECANTO  4 

DRS SÃO SEBASTIÃO 4 

DRS CNBRF 4 

HSVP 2 

GETR (EVENTOS) 1 

HOSPITAL DA CRIANÇA 1 

TOTAL 63 

 
Atualmente a secretaria possui uma frota de 250 veículos locados, sendo 199 disponibilizados 

pela SEPLAN à SES/DF e 51 veículos locados com contratos de responsabilidade da SES/DF. 
Diariamente são disponibilizados dois caminhões e motoristas para a farmácia central, 

almoxarifado e patrimônio, bem como veículos operacionais com motorista para: NUTEL/DIAU/SULIS, 
malote, SUPRAC, DEAT/SULIS, DITEC, Pequenos Reparos/DIAU/SULIS, Farmácia Alto Custo 102 Sul e 
Ceilândia, duas vezes por semana uma Kombi transporta medicamentos para a Papuda. Constantemente é 
necessário o empréstimo de veículos tipo van ou ônibus junto a FECEPS e SVS, para atender a demanda 
no transporte de servidores para as inaugurações agendas pela SES/DF. 

Até agosto de 2013 foram realizados um total de 7.760 requisições para veículos caminhões e 
operacionais para transporte de servidores, materiais de almoxarifado, patrimônio e medicamentos. Para a 
utilização do caminhão munck realizou-se um total de 35 agendamentos além de 250 autorizações 
especiais para conduzir veículos oficiais. No decorrer do exercício houve, ainda, um total de 10 
afastamentos por motivo de aposentadoria ou solicitação de exoneração sendo sete motoristas e três 
ajudantes de oficina. 
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Telefonia  
Os serviços de telefonia são fundamentais para a execução das atividades das unidades, o 

aludido serviço de telefonia fixa é prestado por meio de um Registro de Condições Comerciais. Com o 
intuito de manter o bom funcionamento da infraestrutura básica das unidades administrativas e de 
atendimento a saúde pública, esta Secretaria de Estado procedeu à instrução de termo de referencia para a 
contratação de serviços de telefonia fixa para suas unidades. 

 
Série Histórica Serviços de Telefonia – 2010 a 2013  

2010 2011 2012 2013 

R$ 4.136.586,98 R$ 5.384.392,34 R$ 4.824.516,54 R$ 5.995.896,54 

 

Hotelaria 
A Hotelaria é composta por três áreas: Lavanderia, Higienização e Resíduos. É responsável 

pela aquisição dos bens de consumo e bens permanentes utilizados pela rede e realiza a execução do 
contrato dos conveniados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP que prestam serviços 
nas Unidades de Saúde.  

As ações desenvolvidas pela Hotelaria, em 2013, estão descritas a seguir de acordo com a 
respectiva área: 

 
Lavanderia  

Realizada a elaboração de projetos e execução de contratos relacionados à aquisição de 
serviços de lavanderia hospitalar, insumos de lavanderia, enxoval hospitalar e descartáveis indispensáveis à 
assistência hospitalar. Destacam-se: 

• Renovação do contrato de serviços de lavanderia hospitalar ao Hospital Regional de Santa 
Maria; 

• Aquisição de produtos para higienização de roupa hospitalar; 
• Aquisição de roupas hospitalares; 
• Aquisição de 660.000 aventais descartáveis não estéreis;  
• Aquisição de 916 unidades de persianas tipo cortina;  
• Aquisição de peças de enxoval hospitalar; 
• Aquisição de 720 unidades de cortinas de PVC para individualização de leitos de UTI no 

HBDF. 
 

Higienização 
Realizado acompanhamento técnico do contrato de limpeza e conservação da rede SES/DF, 

no que diz respeito à execução de procedimentos, materiais, utensílios e equipamentos utilizados pelas 
empresas terceirizadas nas Unidades de Saúde. 

 

Resíduos 
O trabalho visa promover melhor gerenciamento de resíduos, ou seja, triagem, 

acondicionamento correto e coleta eficaz em correspondência ao principio dos 3R – reduzir, reutilizar e 
reciclar. Os resíduos de saúde representam uma fonte de riscos à saúde humana e ao meio ambiente, 
devido principalmente à falta de adoção de procedimentos técnicos adequados no manejo das diferentes 
frações sólidas e líquidas geradas, como materiais biológicos contaminados e objetos pérfuro-cortantes, 
peças anatômicas, substâncias tóxicas, inflamáveis e radioativas. 
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 Mobiliário Hospitalar 
A Hotelaria é responsável por arquitetar projetos para aquisição de mobiliário hospitalar e 

acompanhar a execução de contratos relacionados a essa área, que são indispensáveis à assistência 
hospitalar. Segue abaixo relação dos materiais adquiridos: 

 
Material Quantidade 

Estante Metálica 15 

Armário de Aço 05 

Mesa para escritório 05 

Cadeira empilhável 835 

Bebedouro elétrico 137 

Mesa de cabeceira em fórmica 400 

Divã para exame 50 

Cadeira de descanso 50 

Longarina 02 lugares sem braço 162 

Longarina 03 lugares sem braço 274 

Estante de aço 562 

Maca de transposição centro cirúrgico 178 

Cadeira de banho 20 

Carro de transporte de roupas 52 

Cadeira para coleta de sangue 558 

Container para lixo hospitalar 552 

Arquivo de aço 660 

Armário aço de 02 portas 344 

Armário roupeiro de 8 portas de aço 705 

Armário roupeiro de 12 portas aço 60 

Mesa de cabeceira com mesa de refeição acoplada 240 

Cadeira de descanso 225 

 

PROGRAMA TEMÁTICO 

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/subtítulo Dotação inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

2094 – Promoção de Assistência Social Comunitária 800.000 1 0 0 
4138 –Desenvolvimento de A ções de Servi ços Sociais  705.000 705.000 305.182 305.182 
0001 - Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais-Usuários em 
situação de vulnerabilidade social-Distrito Federal 705.000 705.000 305.182 305.182 

 

A SES/DF desenvolve ações de Serviços Sociais são executadas para facilitar o acesso da 
população ao sistema de saúde e viabilizar o tratamento pós-alta hospitalar, bem como atuar diretamente 
na mobilização dos leitos hospitalares.  

Os beneficiários do Auxílio Financeiro à Pessoa Física são pacientes em tratamento nas 
Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que integram segmentos 
populacionais de baixo poder aquisitivo ou em situação de vulnerabilidade social, constatado por 
estudo/diagnóstico social, elaborado por Assistente Social do Quadro de Pessoal desta Secretaria. 

O Auxílio Financeiro à Pessoa Física é ferramenta indispensável no: 
• Programa Vida em Casa – voltado para a desospitalização dos pacientes com transtornos 

mentais; 
• Retorno de pacientes às suas localidades de origem – mobilização de leitos hospitalares; 
• Realização de exames urgentes, indisponíveis na rede – agilidade de diagnóstico e eficácia 

de tratamento; 
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• Garantia do recurso para transporte coletivo – continuidade do tratamento ambulatorial; 
• Compra de alimentação especial - pacientes com dietas especiais, não disponíveis na rede. 
• Aquisição de medicamentos não disponíveis na rede – eficiência do tratamento. 
A execução orçamentária das ações deste Programa que estão sob o gerenciamento da 

SES/DF foi comprometida devido à suspensão temporária dos processos pela Secretaria de Fazenda do 
Distrito Federal – SEFAZ. Essa suspensão fundamentou-se em parecer da Procuradoria Geral do Distrito 
Federal – PGDF, no qual houve questionamento quanto à regularidade da aplicação dos recursos.   

Com isso, foi possível executar do item “Auxílio Financeiro à Pessoa Física” o equivalente a 
59,43% do orçamento autorizado para esse fim. Para outros itens de despesa, a execução ficou prejudicada 
pela dificuldade de formalização e aprovação dos processos de compra e/ou contratação.  

Ainda sobre o Auxílio Financeiro à Pessoa Física, estabeleceu-se como meta para 2013, 
beneficiar 3.000 usuários com um orçamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Entretanto, com a 
execução orçamentária apresentada foram atendidos 1.233 usuários. Do ponto de vista orçamentário, 
houve um aumento do recurso em relação a 2012, de R$ 400.000,00 para R$ 500.000,00. 

 
Dados Estatísticos SES/DF: Valores orçamentários au torizados e liquidados 

X percentual executado e número de pessoas assistid as. 2008-2013. 

Ano Autorizado Liquidado % Alcançado Nº Pessoas Ass istidas 
2008 300.000,00 R$ 163.077,60 54,4% 1.336 
2009 201.452,00 R$ 201.452,00 100% 1.317 
2010 400.000,00 R$ 175.970,00 43,9% 1.094 
2011 400.000,00 R$ 174.490,00 43,6% 1.041 
2012 626.618,24 R$ 410.345,07 65,5% 1.948 
2013 705.000,00 R$ 305.182,00 43,28% 1.233 

  

PROGRAMA TEMÁTICO 

6220 – EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/ subtítulo  Dotação inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2175 - Fomento à Pesquisa em S aúde  600.000 600.000 550.568,01 550.568,01 
4367 - Fomento à Pesquisa em Saúde-Ação Executada pela FEPECS 
-Distrito Federal 600.000 600.000 550.568,01 550.568,01 
3046 - Modernização da Gestão P ública  0 1.000.000 0 0 
4089 - Capacitação de P essoas  570.000 3.643.335 1.202.065,18 491.565,18 
0018 - Capacitação de Pessoas-Ação Executada pela FEPECS- 
Distrito Federal 570.000 3.643.335 1.202.065,18 491.565,18 

Total do Programa 1.170.000 5.243.335 1.752.633 1.042.133 

* As ações orçamentárias de Capacitação de Pessoas (4089/0018) e Fomento à Pesquisa em Saúde (2175/4367) embora constantes neste programa, no 
orçamento da Seguridade Social do Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF (UO 23.901), são executadas pela Fepecs,. Tal medida objetiva dar 
cumprimento à Emenda Constitucional nº 29/2000 (regulamentada pela Lei Complementar Nº 141, de 13/01/2012 – DOU Nº 16/01/2012). 

A Emenda Constitucional 29, visando assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, vinculou as receitas 
das três esferas governamentais para o SUS, definindo porcentagens mínimas de recursos que a União, Estados e Municípios deveriam investir nesta 
área, alterando os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da CF. 

 

Fomento à Pesquisa em Saúde 
O Fomento à Pesquisa em Saúde contempla três atividades, sendo elas: a pesquisa em saúde, 

a informação em saúde e a consultoria em estatística. Nesta linha, seguem as ações referentes às 
atividades: 

• Estão sendo financiados 13 projetos de pesquisa; 
 

• Publicação do periódico Comunicação em Ciências da Saúde-CCS: objetiva divulgar 
trabalhos relacionados a todas as áreas de saúde e ciências afins, que contribuam para a compreensão e 
resolução dos problemas de saúde; 

• Contratação de serviços profissionais especializados de Estatística para consultoria em 
projetos de pesquisa, acompanhados pela Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica e artigos 
aprovados para publicação no periódico Comunicação em Ciências da Saúde – CCS. 
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Cabe destacar que o número de estudantes que concluíram os cursos de graduação em 
medicina e enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS/FEPECS em 2013 não foi o 
esperado, que era o de 140 estudantes. Alcançou-se 90%, ou seja, 126 estudantes concluíram. A 
explicação está nas reprovações e desistências da turma de graduação em enfermagem ao longo dos 04 
anos do curso. Observa-se que o índice foi plenamente alcançado no curso de graduação em medicina. 

Quanto à progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e a 
evolução ou não do conhecimento ao longo do curso que é mensurado por meio do percentual de acertos 
em uma avaliação de competências cognitivas pertinentes ao final do curso de graduação em Medicina, foi 
alcançado o índice de 61%, o que demonstra que o curso de graduação em medicina, no último ano, obteve 
desempenho cognitivo esperado.  

Referente ao curso de graduação em Enfermagem, a progressão alcançada foi de 60% e 
também demonstra que o curso de graduação em enfermagem, no último ano, obteve desempenho 
cognitivo esperado.  

Esses resultados permitem também analisar a relação entre conteúdo e estrutura curricular das 
graduações e o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando a implementação de ações para a melhoria 
contínua dos estudantes e dos cursos. 

 

Capacitação de Pessoas 
A Capacitação de Pessoas contempla atividades concernentes à educação permanente e 

continuada. 
A Educação Permanente e Continuada compreendem processos educativos voltados à 

atualização das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos 
disponíveis, contribuindo para o desenvolvimento de competências técnicas e profissionais. Desta forma 
amplia a visão dos colaboradores, proporciona aprendizagem contínua e gestão do conhecimento 
organizacional, sobretudo, alinhada às demandas advindas do serviço. 

A FEPECS, por meio da Escola de Aperfeiçoamento para o SUS (EAPSUS), tanto executa 
diretamente projetos de cursos como apoia as ações que ocorrem no âmbito da SES/DF, seja por meio de 
discussões sobre os projetos propostos, seja no fornecimento de materiais de insumo ou certificação, dentre 
outros. Essas ações estão voltadas para os servidores da SES/DF de forma global.  

Nas Regionais de Saúde, a Escola conta com a parceria dos Núcleos de Educação 
Permanente em Saúde (NEPS), que planejam e executam ações educativas voltadas prioritariamente para 
os profissionais lotados em suas respectivas regionais.  

Em 2013, o total de participantes em ações educativas foi de 9.817, representando 123% da 
meta programada para o ano em análise. Deste total, 16,1% (1.578) das participações foram relacionadas 
às ações executadas diretamente pela EAPSUS/FEPECS, sendo as demais atividades (83,9%) 
coordenadas pelos NEPS Regionais com apoio da FEPECS.  

Sob coordenação da EAPSUS, foram desenvolvidos 34 projetos, desdobrados em mais de 50 
eventos educativos. Dentre esses, 13 projetos foram financiados diretamente com recursos da FEPECS, 
resultando em 481 participações. A EAPSUS também analisou e/ou orientou 71 projetos educativos 
advindos dos NEPS Regionais.. 

O número de estudantes matriculados na modalidade de educação profissional técnica e pós-
técnica de nível médio na área da saúde na Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB/FEPECS, no ano 
considerado foi de 184 estudantes, representando 64% do esperado. O resultado se justifica em virtude de 
dificuldades técnico-operacionais, o que acarretou a não ocorrência do processo seletivo em tempo hábil 
para matrículas ainda no ano de 2013. No entanto, a oferta das novas turmas dos cursos técnicos estão 
previstas para janeiro de 2014. 

 

Modernização da Gestão Pública 
A Modernização da Gestão Pública contempla a execução do projeto Docente-Pesquisador: 

um novo elemento para a qualificação do PCCS do SUS , em razão da Portaria Nº 2.517/2012com o 
objetivo de criar, colegiadamente, a função docente/pesquisador no Plano de Cargos e Salários dos 
servidores da SES-DF.   

No âmbito do SUS-DF, há que se preparar multiplicadores capazes de estabelecer o triplo 
vínculo entre (i) diferentes demandas do SUS-DF, (ii) gestão para o trabalho e PCCS e (iii) educação para o 
SUS. 

 Neste sentido e, no intuito de cumprir preceitos recomendados pelo Ministério da Saúde, 
visando ao apoio a projetos de planos de carreira e desprecarização do trabalho em saúde, a SES/DF 
propõe-se a institucionalizar a função docente/pesquisador no âmbito do seu Plano de Cargos, Carreiras e 
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Salários (PCCS) como elemento de valorização dos profissionais, atingindo também, além dos docentes da 
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da Escola Técnica de Brasília (ETESB), a função de 
preceptoria.  

Com efeito, consoante a Portaria SGERTES/MS Nº 19/2012, a SES-DF foi contemplada com a 
aprovação do referido projeto, com recursos no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem 
repassados ao longo de três anos (2013-2015). 

A integração da função docente/pesquisador nas carreiras da SES/DF seria mecanismo de 
gestão para a orientação da formação, técnica e superior, tanto na graduação como na pós-graduação, nas 
áreas prioritárias à organização da rede de atenção.  

Também há clareza da importância deste projeto como estratégia de provimento e fixação de 
servidores nas áreas periféricas do Distrito Federal, importante problema no contexto atual do SUS, 
relacionado principalmente aos profissionais de nível superior, com destaque para a categoria médica. 
Tome-se como exemplo a Saúde da Família, estratégia nacional prioritária de organização da atenção 
primária à saúde, de expansão local limitada pela dificuldade de provimento e fixação de médicos. A 
proposta ora em desenvolvimento tem bases no Protocolo da Mesa Nacional de Negociação Permanente 
do SUS, em conformidade com deliberações do Conselho Nacional de Saúde, e nas diretrizes aprovadas na 
8ª Conferência de Saúde do DF. 
 

Encaminhamentos técnicos e administrativos: 

• 15/04/2013 – realização da I Oficina Docente-Pesquisador para discussão sobre a criação 
da função nas carreiras de nível superior da SES/DF. A Oficina contou com a participação de 
representantes das Secretarias de Saúde, Administração Pública, de Planejamento e Orçamento, além de 
representantes do Ministério da Saúde, Casa Civil e Fepecs; 

• 20/05/2013 – realização da Oficina Devolutiva do Projeto Docente/Pesquisador, visando 
análise dos aspectos que favorecem e/ou obliteram o sucesso do desenvolvimento do projeto (ambiente 
interno: pontos fortes e fracos; ambiente externo: oportunidades e ameaças); 

• 04/06/2013 – repasse efetuado pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS para o Fundo de 
Saúde do Distrito Federal - FSDF/SES, correspondente à 1ª parcela (R$ 1.000.000,00);  

• Junho/2013 – o Fundo de Saúde do Distrito Federal solicitou à Secretaria de Fazenda o 
detalhamento da Fonte 138 – Recursos do SUS, específica para o projeto. A Fonte foi detalhada pela SEF e 
passou a constar como 138007206 - Planos de Carreira e Desprecarização do Trabalho em Saúde. Foi 
aberta pelo FSDF. Foi aberta conta corrente específica, no Banco de Brasília, para movimentação dos 
recursos do projeto; 

• 08/07/2013 – publicação da Lei nº 5.131, de 04/07/2013 (DODF nº 139, de 08/07/2013), 
inserindo, no orçamento de 2013 da Unidade Orçamentária 23.901 – FSDF, Programa de Trabalho 
específico para execução dos recursos repassados pelo FNS/MS (10.122.6220.3046.0013 – Modernização 
da Gestão Pública – Gestão do Projeto Docente-Pesquisador – FEPECS); 

• 17/09/2013 – reunião Fepecs, MS e DIEESE – Tema: (i) Execução Orçamentária e (ii) 
Contribuição do DIEESE. Encaminhamentos, prazos e matriz de planejamento; estabelecimento de parceria 
no sentido de aprofundamento da discussão do projeto, com o intuito de cumprir preceitos recomendados 
pelo MS, visando ao apoio a projetos de planos de carreira e desprecarização do trabalho em saúde. A 
SES/DF propõe-se a institucionalizar a função docente-pesquisador no âmbito do seu Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS), como elemento de valorização dos profissionais, atingindo também, além dos 
docentes da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da Escola Técnica de Brasília (ETESB), a 
função de preceptoria; 

• 07 e 08/11/2013 – realização de Oficina com a participação da Fepecs, MS e DIEESE para 
discussão do Plano de Trabalho e Minuta do Projeto de Lei. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/subtítulo  Dotação inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2426 - Reintegra Cidadão  2.700.000 3.162.000 3.162.000 3.099.905,45 
8429 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Saúde-Distrito Federal 2.700.000 3.162.000 3.162.000 3.099.905,42 

Total do P rograma  2.700.000 3.162.000 3.162.000 3.099.905,42 
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Com o objetivo social de promover a reintegração e a ressocialização de  sentenciados que se 
encontram no regime semiaberto ou regime domiciliar, foi firmado contrato entre a Secretaria de Estado de 
Saúde e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, para execução de serviços de forma 
contínua, por detentos do Sistema Penitenciário de Brasília. As atividades relacionadas são: auxiliar de 
lavanderia, técnico administrativo e serviços gerais. 

O Projeto contribuiu para a melhoria dos serviços da SES-DF e propicia também a recuperação 
do preso com o recebimento de um salário mensal e a redução da sua pena. O número de vagas total do 
contrato é de 350 conveniados, sendo que atualmente 279 das vagas, encontram-se preenchidas. 

O quadro abaixo demonstra o quantitativo da distribuição atual de conveniados por Regional de 
Saúde: 

Regional de Saúde -  Quantidade de Conveniados  
Regional de Saúde Quantidade de Conveniado  

HRBZ 09 

HRSAM 11 

HBDF 51 

HRAN 23 

HRAS 13 

HRT 31 

HRC 21 

HRS 12 

HRG 17 

HAB 05 

HRGU 08 

CNBRFPW 04 

HSVP 08 

HRPa 12 

DIAU 19 

ISM 02 

SES 21 

HRPL 13 

Total 283 
 

Em 2013, 185 conveniados foram desligados, sendo que 43 sofreram medida disciplinar.  

Planejamento, Avaliação, Regulação e Controle 
 

Planejamento e Programação em Saúde 
Entre as ações relevantes desenvolvidas pela Diretoria de Planejamento e Programação em 

Saúde no ano de 2013, destacam-se a coordenação do planejamento em saúde na SES-DF com a 
continuidade do processo de implantação da Gestão Estratégica da SES DF; atualização do PDR, com a 
elaboração do Mapa da Saúde do DF em consonância com o decreto 7508/2011; participação na 
elaboração do Caderno de Sugestões de Emendas Parlamentares 2014 para a celebração de investimentos 
em saúde; coordenação do processo para a elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2014; 
finalização da implantação do SISPPI na SES-DF; apoio à elaboração de projetos para captação de 
recursos do QUALISUS RIDE/Ministério da Saúde, em parceria com o Escritório de Projetos Estratégicos; 
cadastramento de ações orçamentárias no SAG/SIGGO; alimentação do SIOPS; a integração entre os 
diversos instrumentos de planejamento da SES DF – Plano Plurianual, Plano de Saúde e Planejamento 
Estratégico; Coordenação do Prêmio – Reconhece SES 2013, implementação da gestão de custos em 
hospitais da rede da SES DF, além da participação em diversos trabalhos desenvolvidos por outras 
subsecretarias e diretorias, no âmbito de atuação da SES DF. 

 

Gestão Estratégica  
A Gestão Estratégica na SES/DF teve seu processo de inauguração implantado pela Portaria 

de nº 142, de 17/07/12. Esse projeto tem como foco o estabelecimento de uma nova cultura estratégica, 
envolvendo servidores de vários níveis: administração central, coordenações gerais de saúde e unidades de 
referência distrital, contribuindo para mudanças organizacionais.  
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De acordo com os resultados do diagnóstico estratégico e com a vivência adquirida na 
experimentação das teorias mais conceituadas, decidiu-se pela adoção da metodologia de gestão Balanced 
Scorecard – BSC considerando os ajustes necessários para serem aplicados ao setor público. Definida esta 
metodologia foi desenhado o mapa estratégico, demonstrado abaixo: 

 
 

No intuito de disseminar a cultura estratégica, promover o comprometimento dos servidores e 
otimizar o processo de comunicação, foi publicada a Portaria nº 215, de 09 de outubro de 2012, que instituiu 
a Comissão de Gestão Estratégica e os seus representantes. Esta medida trouxe enorme contribuição para 
o projeto, uma vez que proporcionou a compreensão dos objetivos estratégicos pelos seus integrantes e a 
tradução da missão e visão. Estes integrantes tornaram-se multiplicadores da estratégia em toda a SES/DF, 
com o objetivo de dar forma a um movimento contínuo, dinâmico e duradouro.  

Ações realizadas em 2013: 
• Consolidação da Reunião de Análise Estratégica 2012 – produto: Relatório RAE 2012;  
• Apresentação do Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico - GEPLANES para 

SUPRAC; 
• Implantação do GEPLANES em parceria com a SEPLAN/SUMOG/DF por meio da Portaria 

nº. 56-SEPLAN, de 06 de março de 2013, publicada no DODF nº. 49, p. 45, de 08 de março de 2013;  
• Publicação da portaria 141 de 06/06/2013 – representantes da Comissão de Gestão 

Estratégica 2013 – DODF nº117, seção II, pág. 50 e 51, de 10/06/2013; 
• Realizada a 7ª Reunião da Comissão de Gestão Estratégica – CGE com o objetivo de 

disseminar os resultados alcançados no Projeto de Implantação da Gestão Estratégica e preparar os 
agentes de planejamento para a qualificação das informações inseridas no software GEPLANES; 

• Oficina de pactuação de indicadores - duração 3 dias manhãs com participação de 66% das 
áreas da SES; 

• Elaboração do documento dos indicadores sentinelas pactuados; 
• Elaboração de Projeto para FEPECS para a realização de treinamento do GEPLANES; 
• Elaboração do Plano de Comunicação estrito ao Projeto de Implantação da Gestão 

Estratégica; 
• 71 agentes de planejamento capacitados para a utilização da ferramenta GEPLANES; 
• Relatório Treinamento Geplanes para a FEPECS; 
• Elaboração do projeto de Implementação da Gestão Estratégica na SES; 
• Realização de 6 encontros “Petit Comitê” dos indicadores sentinelas pactuados com 

ressalvas; 
• Em elaboração o Plano de Monitoramento e Controle das Iniciativas Estratégicas da SES-

DF; 
• Realização de 5 mini-treinamentos na ferramenta do Sistema GEPLANES; 
• Realizada a Oficina de Trabalho “Gestão Estratégica na SES/DF: Qualificação das 

Informações no Geplanes com Foco no Monitoramento”, nos dias 01 e 02 de outubro de 2013; 
• Inscrito projeto da Implantação da Gestão Estratégica na SES DF no INOVA SUS-DF 
• Realização de 5 Reuniões da Comissão de Gestão Estratégica: Total: participação de 63% 

das áreas da SES; 
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• Realizado 3 grandes oficinas: Pactuação de Indicadores, Qualificação das Informações no 
Geplanes com Foco no Monitoramento” e “Balanço de ações 2013 da SES DF”, com a participação de 81% 
das áreas da SES DF. 

 

Projeto QUALISUS Rede- RIDE DF e Entorno 
O Projeto QualiSUS Rede é um projeto de cooperação entre o Banco Mundial – BIRD e o 

Ministério da Saúde, instituído pela Portaria Ministerial GM nº 396, de 04 de março de 2011 como estratégia 
de apoio à organização de redes de atenção à saúde no Brasil, em desenvolvimento a partir de 2011 e com 
previsão de término para junho de 2014. Abrangerá dez experiências em regiões de saúde, vinculadas às 
regiões metropolitanas (RM), e cinco regiões denominadas tipo, segundo singularidades, e a região da 
RIDE DF e Entorno é umas destas regiões escolhidas.  

Este projeto vem contribuir para a qualificação dos processos de gestão e de governança da 
rede de saúde do DF e municípios do entorno, por intermédio da elaboração de protocolos clínicos comuns 
da atenção primária, atenção materno-infantil, rede de urgência e emergência; investimentos nas unidades 
de atenção especializadas, na implantação do transporte interestadual solidário e por fim na integração dos 
complexos reguladores da rede.Diante do exposto, propõe-se que os esforços conjuntos ocorram em cinco 
eixos estruturantes: Atenção Básica, Redes Temáticas (Rede Cegonha e Urgência e Emergência), Sistema 
de Atendimento Especializado, Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Sistema de Apoio Logístico, e 
Fortalecimento da Governança Regional. O primeiro encontro formal para tratar da operacionalização desse 
Projeto aconteceu em novembro de 2011. Posteriormente foi formalizado o grupo condutor de cada 
Secretaria Estadual de Saúde. 

• Participação na 1ª Reunião do Colegiado de Gestão da Região Integrada de 
Desenvolvimento do DF e Entorno – RIDE; 

• Termo de Compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e a SES DF;  
• Projeto "mãe" foi elaborado pelos estados participantes e enviado para a não objeção do 

Banco Mundial; 
• Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada em 

realização de eventos para o projeto QualiSUS Rede - RIDE DF e Entorno; 
• Participação no treinamento do Sistema de Gerenciamento do Projeto QualiSUS Rede; 
• A DIPPS/SUPRAC, tem participado ativamente ao longo de 2012/2013, junto com o 

escritório de projetos, no acompanhamento da execução do Plano de Aquisições do Projeto QualiSUS, com 
atividades de elaboração de projetos básicos, de acompanhamento dos processos de aquisição dentro da 
SES/DDF, reuniões dos grupos condutores do Projeto e na tomada de decisões relativas aos rumos do 
projeto na região. 

 

Reconhece SES 
Em 2013 aconteceu a segunda edição do Prêmio Reconhece-SES, um Prêmio Institucional 

criado no ano de 2012 cujo objetivo principal é reconhecer e agradecer as atuações meritórias em saúde no 
âmbito do SUS-DF no ano. Esse prêmio tem o propósito de destacar os melhores desempenhos das 
Coordenações Gerais de Saúde, unidades e serviços assistenciais, aí incluídos os de diagnóstico e terapia, 
e também profissionais de saúde atuantes em qualquer ponto da rede. 

Essa iniciativa, além de inovadora, objetiva estimular uma mudança de cultura em toda a SES 
DF. Os desempenhos de gestão, os resultados de produtividade e as boas práticas na assistência serão 
objeto de análise sob a ótica de duas categorias: reconhecimento usuários e reconhecimento institucional. 

O Prêmio de 2012 foi realizado com base exclusivamente em manifestações dos usuários, 
registradas pelos diversos instrumentos da Ouvidoria da SES DF. Já na segunda edição em 2013 foram 
premiados também os melhores trabalhos que relataram inovações na gestão e assistência  e experiências 
em gestão de custos na REDE SES, além do prêmio de Jornalismo que premiou a melhor matéria de saúde 
veiculada no ano. A premiação consistiu em certificado e troféu, entregues aos selecionados em cerimônia 
pública, realizada em 5 de Dezembro de 2013, no Museu da República. 

• Publicação do edital nº14/2013 no DODF nº 88 do dia 30 de abril de 2013, da 2ª Edição do 
Prêmio por Reconhecimento de Desempenho Institucional – Reconhece SES; 

• Realizada cerimônia de entrega dos prêmios aos servidores contemplados no Prêmio 
“Reconhece SES” – DF em 05 de dezembro de 2013; 
 



Relatório Anual de Atividades – SES – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
989 

 

Propostas de investimentos/MS 

• Articulação com as áreas técnicas para apoio e assessoramento quanto a elaboração de 
propostas de investimentos (emendas e programas federais); 

• Elaboração de versão preliminar do documento Mapa de Prioridades em Investimentos na 
SES-DF; 

• Foram apresentadas 18 propostas nos sistema do FNS/MS que se encontram em análise 
pela área técnica do Ministério da Saúde, totalizando R$ 16.549.007,18 (Dezesseis milhões, quinhentos e 
quarenta e nove mil e sete reais e dezoito centavos), destas 6 propostas são para obra e 12 para aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes.  

• Desenvolvido caderno de sugestões de Emendas Parlamentares Federais ao orçamento 
geral da União 2014 para a saúde em conjunto com a Coordenação de Relações Institucionais- Secretaria 
do Governo, levando em conta os projetos existentes ou em processo de elaboração e sem recurso para 
execução; projetos extraídos do planejamento estratégicos e plano de saúde; projetos construtivos com 
situação fundiária definida. 

 

Planos de Especialidades 
O Plano Distrital de Especialidades é o documento que serve de base técnica e conceitual da 

especialidade, ou seja, ele demonstra como a especialidade no DF está estruturada na rede. Tem o objetivo 
de apoiar o trabalho de planejamento das equipes técnicas da SES/DF e serve como instrumento que 
identifica o diagnóstico situacional de cada especialidade, indicando as ações estratégicas para os avanços 
desejados em um período compreendido de 2 a 4 anos. 

• Mapeamento e modelagem do fluxo para elaboração e aprovação dos Planos Distritais de 
Especialidades; 

• Elaborado Manual com os principais conceitos utilizados na elaboração de planos e projetos 
em planejamento; o roteiro básico com os principais tópicos que devem constar de um Plano de 
Especialidade e o Fluxo do processo - trâmite interno do documento na SES; para elaboração dos Planos 
das Especialidades; 

• Publicada a Portaria nº 252, de 24 de setembro de 2013, que dispõe sobre o processo de 
proposição, debate e formalização dos “Planos Distritais de Especialidades” no âmbito da SES DF e aprova 
o Manual para Elaboração do Plano Distrital de Especialidades; 

• Divulgado Manual e os Planos das Especialidades já aprovados pelo CSDF no sítio da SES.  
 

PDR/Mapa da Saúde 
O Plano Diretor de Regionalização (PDR) é o instrumento de gestão que expressa o 

planejamento regional da saúde, através da organização do território em regiões de saúde e redes de 
atenção à saúde, com o objetivo de garantir o acesso e a integralidade da atenção, promover a eqüidade, a 
racionalização de gastos e a otimização de recursos. Com a regulamentação de alguns aspectos da Lei 
Orgânica da Saúde, através do Decreto 7.508/2011, se instituiu um novo modelo de gestão do SUS, 
reforçando a importância do planejamento regional integrado.  

Na perspectiva de manter coerência com o disposto neste Decreto, foi necessária a revisão de 
processos e o reordenamento dos instrumentos de planejamento e gestão, dentre eles o PDR. O produto do 
processo de planejamento ora expresso no PDR passa a fazer parte do COAP (Contrato Organizativo de 
Ação Pública),instrumento este trazido pelo Decreto, que tem como objeto a organização e a integração das 
ações e serviços de saúde dos entes de uma Região de Saúde em Rede de Atenção à Saúde. Este Decreto 
instituiu o Mapa da Saúde como instrumento para a identificação das necessidades de saúde, possibilitando 
aos gestores do SUS o entendimento de questões estratégicas para o planejamento das ações e serviços 
de saúde.  

• Coleta de dados para elaboração do Mapa da Saúde, modelo atualizado do Plano Diretor de 
Regionalização – PDR, que mostra com detalhamento as condições sociais, econômicas, demográficas e 
geográficas, condições de saúde, estrutura do sistema de saúde de determinado território. Para tanto, 
buscou-se informações com as diversas áreas técnicas da SES e do GDF; 

• Elaborado PDR/Mapa da Saúde do DF. 
 

PlanejaSUS 
O PlanejaSUS foi criado através da  Portaria GM Nº. 3.085 de 01/12/06. A portaria nº 3.332 de 

28/12/06, aprovou as orientações gerais relativas aos instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS. 
Ações realizadas em 2013 com o PlanejaSUS:  
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• Contratação de empresa especializada em produção de eventos, alimentação, locação de 
espaço físico, equipamentos e produção gráfica; onde foram realizados os seguintes eventos: Qualificação 
das Informações no Geplanes com Foco no Monitoramento” e “Balanço de ações 2013 da SES DF” e o 
“Julgamento do Reconhece SES”; 

•  Capacitação de 07 servidores no curso de “Execução orçamentária, financeira e contábil”. 
 

Programação em Saúde - PPI 
Conclusão do processo de programação da assistência no SISPPI, aplicativo do Ministério da 

Saúde que permite detalhar toda a programação das ações de saúde em cada região de saúde de forma 
sistematizada. Este aplicativo permite definir e quantificar as ações de saúde para a população residente 
em cada território, assim como efetuar pactos entre gestores, ampliando o acesso da população aos 
serviços de saúde, além de organizar a rede regionalizada e hierarquizada de serviços, definindo o fluxo e 
as referências de acordo com parâmetros estabelecidos. 
 

Gestão de Custos em Saúde 
A gestão de custos em saúde visa comprovar a produção efetiva de um hospital, indicando 

com clareza os custos envolvidos no fornecimento de um sistema de saúde pública. Possibilita aos gestores 
um Sistema de Informações Gerenciais capaz de dispor dados de forma contínua e segura, cujos relatórios 
estejam acessíveis nos momentos oportunos, onde seu conhecimento impacta fortemente nas decisões de 
gestão, possibilitando a prevalência da eficiência, eficácia e efetividade no gasto público.  

É nesse contexto que surgiu o empenho em se instalar um Sistema de Apuração de Custos na 
Rede Hospitalar do Distrito Federal, pois a partir do momento que uma organização passa a conhecer seu 
fluxo de procedimentos e as despesas envolvidas, de maneira pormenorizada e mais aprofundada, gera-se 
um construto de dados e informações capaz de fornecer ao gestor capacidade decisória mais adequada aos 
imperativos de sua contingência interna.  

Ademais, tais informações também servem para apresentar à população quanto se está 
gastando com saúde, bem como serve de instrumento de gestão para que o governo possa investir onde 
realmente a população precisa e alocar os custos / investimentos de forma a melhor atender o cidadão, 
gastando com mais qualidade. 

A gestão de custos na SES DF é coordenada pelo Núcleo de Economia em Saúde – 
NES/GEPLOS/DIPPS/SUPRAC e iniciou-se pela seleção de cinco unidades consideradas piloto para 
validação da metodologia do Programa Nacional de Gestão de Custos desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde, sendo elas: Hospital Regional da Ceilândia (HRC), Hospital Materno Infantil (HMIB), Hospital 
Regional de Santa Maria (HRSM), Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e Hospital Regional de 
Taguatinga (HRT). Das cinco unidades pilotos, destaca-se que duas estão com a gestão de custos 100% 
implantada (HMIB e HRC), dois com 70% implantado (HRSM e HBDF) e um com 50% implantado (HRT). 

Em 2013 foi realizada oficina para apresentação de resultados da implantação da gestão de 
custos nas cinco unidades selecionadas. Participação de quatro técnicos no II Curso de Iniciação em 
Gestão de Custos, ofertado pelo Ministério da Saúde, capacitação de três servidores no curso de Pós 
Graduação em Economia da Saúde, realizado no módulo de ensino a distância, ofertado pela Universidade 
de São Paulo em parceria com o Hospital Sírio Libanês e Ministério da Saúde além da capacitação de 19 
técnicos para operacionalização do sistema de gestão e apuração de custos do Sistema Único de Saúde 
(ApuraSUS). 

Houve ainda adesão do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), do Hospital Regional de 
Planaltina (HRP) e do Hospital Regional de Sobradinho para a implantação da gestão de custos nessas 
unidades. Sendo que ao final de 2013, o HRAN está com 20% da gestão de custos implantada e o HRP e 
HRS com 10% da implantação. 

Até o presente momento, a implantação da gestão de custos nas unidades pilotos demonstra 
que a prática de se monitorar o fluxo da despesa proporciona autocrítica e possibilidades de adequação de 
rotinas internas e processos de trabalho, aumentando o conhecimento por parte do gestor das atividades 
que necessitam de intervenção. Também foi registrado que, após a implantação de 50% do Sistema de 
Apuração de Custos, houve um decréscimo significativo nas despesas dos hospitais, em especial no custeio 
de água e telefone.  

Tendo em vista a importância da gestão de custos para a SES DF foi criado uma categoria de 
premiação no prêmio Reconhece SES para a melhor inovação em gestão de custos, cujo premiado foi o 
Núcleo de Controle de Custos do HRSM, pela criação de sistemas de informação para controle da produção 
na área de transporte e lavanderia da unidade. 
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Ainda no quesito premiação, a equipe de gestão de custos participantes como piloto e duas 
servidoras da GEPLOS/DIPPS/SUPRAC receberam a menção honrosa e o primeiro lugar na premiação da 
SES DF denominada Inovasus, com o tema : Implantação da gestão de custos em hospitais pilotos na SES 
DF. 

Planejamento, acompanhamento e avaliação da execuçã o orçamentária 
No ano de 2013, a despesa autorizada para a SES/DF foi de R$3.247.810.676,00, sendo 

liquidado, até o fim desse exercício, R$ 2.854.098.099,00, correspondendo a 87,9% de execução. Em 
comparação com o exercício anterior, 2012, houve um aumento de 10% na proporção entre o valor 
liquidado e o valor autorizado.  O Quadro apresentado a seguir mostra a execução orçamentária referente a 
2013 pelas Fontes de Recurso.  

Execução orçamentária por Fonte de Recursos, SES/DF  2013 

Fonte de Recurso (A) Despesa Autorizada (B) Empenha do (C) Liquidado (D) Liquidado x Autorizado  
por Fonte (E=D/B) 

Tesouro do GDF 2.249.274.001,70 2.234.463.379,09 2.186.652.810,14 97,2% 

Fundo a Fundo/ MS 984.358.610,30 839.615.497,46 666.010.914,46 67,7% 

Convênios 14.178.064,00 6.352.257,25 1.434.374,25 10,1% 

Operação de Crédito Externa  - - - - 

Total Geral 3.247.810.676  3.080.431.134 2.854.098.099 87,9% 
 *Dados extraídos do SIGGO em 13/01/2014. 
  ** Não estão contabilizados os valores referentes ao FCDF 

 
A maior parte da despesa liquidada teve como fonte de recursos o Tesouro do GDF, seguido 

dos Repasses Fundo a Fundo e Convênios, conforme mostra o Gráfico a seguir: 

 
Observando-se os valores liquidados por Grupo de Despesa, nota-se que a melhor execução 

foi de “Pessoal e Encargos”, para esse Grupo foi liquidado quase 100% do recurso destinado.  O Quadro 
abaixo resume a execução orçamentária por Grupo de Despesa. 

 
Execução orçamentária por Grupo de Despesa, SES/DF.  

Grupo de Despesa (A) Despesa Autorizada (B)  Empenh ado ( C) Liquidado (D) Liquidado por Grupo x 
Autorizado (E=D/B) 

Pessoal e Encargos  1.316.522.011,00 1.314.398.986,66 1.313.387.128,70 99,8% 

Outras Despesas Correntes 1.743.864.595,00 1.651.470.115,07 1.462.610.560,89 83,9% 

Investimentos 186.073.034,00 113.818.010,63 77.359.506,40 41,6% 

Juros e Encargos da Dívida  409.890,00 237.554,65 234.436,07 57,2% 

Inversões Financeiras  72.917,00 - - 0,0% 

Amortização da Dívida  868.229,00 506.466,79 506.466,79 58,3% 

Total Geral 3.247.810.676  3.080.431.134 2.854.098.099 87,9% 
 *Dados extraídos do SIGGO em 13/01/2014. 
** Não estão contabilizados os valores referentes ao FCDF 
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De um modo geral, houve uma melhoria na execução orçamentária quando comparada ao ano 
de 2012. Proporcionalmente, houve um aumento de 1%, 9% e 24,6% na execução orçamentária para os 
Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos, Outras Despesas Correntes e Investimentos, respectivamente. 

Do total liquidado, R$ 2.854.098.099, mais de 50% foi com o grupo Outras Despesas 
Correntes. O restante do valor da Despesa Liquidada foi distribuído entre: despesas com Pessoal em 
Encargos, Investimentos, Amortização da Dívida e Juros e Encargos da Dívida, conforme gráfico abaixo:  

 
Gráfico - Liquidado por grupo em relação ao liquida do total  
 

 
Observando o quadro abaixo, nota-se que desde o exercício de 2011 há um aumento 

constante na execução orçamentária desta SES, no entanto, destaca-se o expressivo aumento ocorrido em 
2013.  

Série Histórica da Execução Orçamentária 
Ano Dotação Inicial Despesa Autorizada Despesa Empe nhada Despesa Liquidada Liquidação Total  
2009 1.584.895.600,00 1.965.368.917,00 1.691.210.295,70 1.503.692.677,04 76,51% 

2010 1.866.425.247,00 2.099.060.861,79 1.802.923.423,11 1.560.549.870,29 74,35% 
2011 2.160.051.577,00 2.823.002.444,00 2.277.396.848,96 2.044.791.769,20 72,43% 

2012 2.263.275.371,00 3.024.534.197,41 2.669.778.444,09 2.336.618.308,61 77,26% 

2013 2.310.683.500,00 3.247.810.676,00 3.080.431.133,80 2.854.098.098,85 87,88% 
 *Dados extraídos do SIGGO em 13/01/2014. 

 
No exercício 2013, o valor liquidado referente à fonte 138 (repasses Fundo a Fundo/MS) foi 

de R$ 666.010.914,46. O quadro abaixo mostra os valores empenhados, liquidados e pagos da Fonte 
138, por Blocos de Financiamento. 

 
Execução fonte 138 por Bloco de Financiamento 

Blocos de  
Financiamento Empenhado Liquidado Pago 

Atenção Básica  153.678.946,70 142.254.194,21 142.131.410,22 

Atenção de Média e Alta 
Complexidade  595.038.408,11 456.862.302,18 454.557.724,27 
Vigilância em Saúde  50.609.087,97 39.734.691,38 38.548.404,01 

Assistência Farmacêutica  38.536.095,83 26.617.456,65 26.445.014,71 
Gestão do SUS 1.752.958,84 542.270,04 542.270,04 

Total Geral 839.615.497,45 666.010.914,46 662.224.823,25 
*Dados extraídos do SIGGO em 13/01/2014. 

 
Da Fonte 138, 68,6% do valor executado correspondeu a despesas com a Atenção de Média e 

Alta Complexidade. O restante do valor ficou distribuído entre a Atenção Básica, a Assistência Farmacêutica 
e a Gestão do SUS. 
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Execução fonte 138 por Bloco de Financiamento em re lação ao total da fonte 138  

 
Em 2013, foram liquidados R$ 207.112.952,00, referentes à fonte 338 (superávit financeiro da 

fonte 138), o que corresponde a 60% do superávit financeiro.  
 Em relação à execução por programa, quando considerados os Objetivos Específicos – OE do 

Programa Temático 6202 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, o maior percentual de execução 
em relação à despesa autorizada, coube ao OE ligado à Fundação Hemocentro, com 97,5%, seguido do OE 
Gestão do SUS, 94,8%. Quando comparado o Programa Temático com o Programa de Gestão, 
Manutenção e Serviços ao Estado – Saúde, o maior percentual de execução em relação à despesa 
autorizada é deste último com 98,9%. 

Execução Orçamentária por Objetivo Específico 

Objetivo Específico Despesa 
Autorizada 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada % Liquidado 

Atenção Básica  65.641.147,00 38.476.306,33 25.548.496,57 38,9% 

Atenção de Média e Alta Complexidade  803.667.591,00 744.994.054,52 631.758.108,05 78,6% 

Vigilância em Saúde  83.035.064,00 48.627.605,67 37.921.742,08 45,7% 

Assistência Farmacêutica  211.941.641,00 202.992.751,06 151.601.559,96 71,5% 

Gestão do SUS 96.126.548,00 92.402.206,16 91.175.220,80 94,8% 

Urgência e Emergência  75.506.593,00 55.188.626,04 32.784.976,96 43,4% 

Saúde Mental  7.131.678,00 4.839.990,45 4.186.636,42 58,7% 

Gestão e Manutenção do Estado 1.869.151.277,00 1.861.599.717,19 1.848.576.180,73 98,9% 

Fundação Hemocentro  30.265.802,00 29.557.243,19 29.503.044,09 97,5% 

FEPECS 5.343.335,00 1.752.633,19 1.042.133,19 19,5% 

Total 3.247.810.676 3.080.431.134 2.854.098.099 87,9% 
*Os valores referentes à Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  e Amortizações e Encargos da Dívida Pública Relativa ao INSS e PASEP        
constam no OE Gestão e manutenção do Estado. 

 

No exercício 2013, as despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram 
R$4.202.067.769,00, sendo que 69% dessa despesa foi custeada com recursos do Fundo Constitucional do 
DF e 31% com recursos oriundos do Tesouro do GDF, conforme Quadro a seguir. 

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais 
Natureza de Despesa FCDF GDF Total 

01-Aposentadorias e Reformas      929.242.859,52                             -        929.242.859,52  

03-Pensões        90.778.517,20                             -          90.778.517,20  

04-Contrato por Tempo Determinado        96.482.355,68           5.204.627,57       101.686.983,25  

09-Salário-Família                      23,36                             -                        23,36  

11-Vencimentos e Vantagens Fixas   1.575.630.877,36    1.015.223.906,15    2.590.854.783,51  

13-Obrigações Patronais        29.811.935,66       143.015.210,47       172.827.146,13  

16-Outras Despesas Variáveis        90.265.947,04         64.952.839,97       155.218.787,01  

92-Despesas de Ex.Anteriores        13.067.695,87         69.093.241,94         82.160.937,81  

94-Indenizações e Restituições Trabalhistas        63.400.428,31           7.592.733,55         70.993.161,86  

96-Ressarc.Desp.Pes. Requisitado                            -            8.304.569,05           8.304.569,05  
Total  2.888.680.640 (69%) 1.313.387.129 (31%) 4.202.067.769 (100%) 
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Considerando o orçamento do exercício 2013 por Elemento de Despesa, observa-se que a 
maior dotação autorizada foi com Vencimentos e Vantagens Fixas, 31,3, seguida de Material de 
Consumo,16% e Outros Serviços de Terceiros, 16%. 

Execução por Elemento de Despesa 
Código 

Elemento de 
Despesa                   

(A) 

Elemento d e Despesa                                                         
(B)  

Despesa 
Autorizada                              

( C) 

% do Total da 
Despesa 

Autorizada                         
(D)      

Despesa 
Liquidada                   

(E) 

% Liquidada x 
Autorizada                    

(F= E/C) 

04 Contratação por Tempo Determinado  
        

5.204.627,57  0,16% 
           

5.204.627,57  100% 

08 Outros Benefícios Assistenciais  
        

7.074.407,93  0,22% 
           

7.074.407,68  100% 

11 
Vencimentos e Vantagens Fixas- 
Pessoal Civil  

 
1.015.901.493,44  31,3% 

    
1.015.223.906,15  100% 

13 Obrigações Patronais  
    

143.086.321,89  4,4% 
       

143.015.210,47  100% 

14 Diárias- Civil  
        

1.345.194,65  0,0% 
              

190.316,56  14% 

16 
Outras Despesas Variáveis- Pessoal 
Civil   

      
64.952.839,99  2,0% 

         
64.952.839,97  100% 

18 Auxílio Financeiro a Estudantes  
      

35.473.323,16  1,1% 
         

35.026.877,83  99% 

20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores  
           

500.000,00  0,0% 
              

499.831,00  100% 

21 Juros sobre a Dívida por Contrato  
           

409.890,00  0,0% 
              

234.436,07  57% 

30 Material de Consumo  
    

518.535.943,82  16,0% 
       

372.511.799,19  72% 

32 Material de Distribuição Gratuita  
      

11.983.055,57  0,4% 
         

11.891.850,05  99% 

33 
Passagem e Despesas com 
Locomoção 

        
6.803.215,04  0,2% 

           
3.924.057,07  58% 

35 Serviços de Consultoria  
        

1.657.864,00  0,1% 
                  

3.387,01  0,2% 

36 
Outros Serviços de Terceiros- 
Pessoa Física  

        
3.424.172,68  0,1% 

           
2.398.956,36  70% 

37 Locomoção de Mão- de- Obra  
    

111.412.618,52  3,4% 
       

109.641.374,17  98% 

39 
Outros Serviços de Terceiros- 
Pessoa Jurídica 

    
520.124.749,27  16,0% 

       
403.749.814,18  78% 

41 Contribuições 
      

33.784.059,00  1,0% 
         

33.069.497,00  98% 

46 Auxílio Alimentação  
    

120.666.194,68  3,7% 
       

120.251.959,34  100% 

47 
Obrigações Tributárias e 
Contributivas  

        
8.404.862,88  0,3% 

           
7.967.149,35  95% 

48 
Outros Auxílios Financeiros a 
Pessoas Físicas  

           
683.247,75  0,0% 

              
480.429,75  70% 

49 Auxílio Transporte  
        

9.291.433,33  0,3% 
           

9.228.673,31  99% 

51 Obras e Instalações  
      

57.011.714,00  1,8% 
         

32.282.388,59  57% 

52 
Equipamentos e Materiais 
Permanentes  

    
132.341.233,29  4,1% 

         
44.516.458,39  34% 

61 Aquisição de Imóveis  
             

72.917,00  0,0% 
                             

-   0% 

71 
Principal da Dívida Contratual 
Resgatado  

           
868.229,00  0,0% 

             
506.466,79  58% 

92 Despesa de Exercício Anteriores  
    

112.102.865,38  3,5% 
       

109.954.040,74  98% 

93 Indenizações e Restituições  
    

306.790.415,05  9,4% 
       

304.400.041,66  99% 

94 
Indenizações e Restituições 
Trabalhistas  

        
7.592.733,55  0,2% 

           
7.592.733,55  100% 

96 
Ressarcimento e Despesas de 
Pessoal Requisitado  

      
10.311.053,56  0,3% 

           
8.304.569,05  81% 

Total  
      

3.247.810.676  100% 
         

2.854.098.099  88% 
*Dados extraídos do SIGGO em 13/01/2014. 

 



Relatório Anual de Atividades – SES – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
995 

 

Ainda observando a execução orçamentária por Elemento de Despesa, os elementos 04-
contratação por Tempo Determinado, 08-Outros Benefícios Assistenciais, 11-vencimentos e Vantagens 
Fixas- Pessoa Civil, 13-Obrigações Patronais, 16-Outras Despesa variáveis- Pessoal civil, 20-Auxílio 
Financeiro à Pesquisadores,46-Auxílio Alimentação e 94-Indenizações e Restituições trabalhistas 
liquidaram 100% dos recursos autorizados.  

Os elementos 18-Auxílio Financeiro à Estudantes, 32-Material de Distribuição gratuita, 49-
Auxílio Transporte e 93-Indenizações e Restituições liquidaram quase sua totalidade, 99%. 

Os demais elementos tiveram liquidação de despesa entre 0,02% e 98% . 
No exercício 2013, foram inscritos R$ 15.582.887,21  em Restos a Pagar Processado e R$ 

332.077.904,55 em Restos a Pagar Não Processado, referentes a despesas contratadas em 2012 e não 
concluídas nesse exercício, conforme mostrado abaixo:.  

Resumo de Restos a Pagar/2013 

Descrição Inscrito Pago Cancelado Retido 

Processado       16.582.887,21       15.747.583,64                          -                          -   

Não Processado     332.077.904,66     240.550.693,61  30.925.075,22      7.783.349,08  

Total     348.660.791,87     256.298.277,25    30.925.075,22       7.783.349,08  
                          *Dados extraídos do SIGGO em 17/01/2014. 

 

Cumprimento da Emenda Constitucional 29 
Até o 3º quadrimestre de 2013 já havia sido aplicado 17,29% dos recursos oriundos do Tesouro 

do GDF em Ações e Serviços Públicos de Saúde, apresentando um superávit de R$ 521.296.639,63 
(quinhentos e vinte e um milhões, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta 
e três centavos). Assim, a Secretaria de Saúde do DF cumpriu a Emenda Constitucional 29/2000 no 
exercício de 2013. 

 

Origem dos Recursos Valor Acumulado 
 Participação Mínima  

    %  R$ 1,00  

  1) Base de Cálculo Estadual 8.003.291.680,65 12,00         960.395.001,68  

  2) Base de Cálculo Municipal 4.262.491.117,03 15,00         639.373.667,55  

  3) Total: (1) + (2) 12.265.782.797,68 13,04      1.599.768.669,23  

Descrição das Despesas Valor (R$) % 

  4) Total Aplicado nas Funções 10 e 28              2.123.170.603,87    

  5) Exclusões (ODC função 28)                     2.105.295,01    

  6) Total: (4) - (5)              2.121.065.308,86       17,29  

SUPERAVIT (+) : (6) - (3)                 521.296.639,63         4,25  
 
Controle e Avaliação de Serviços de Saúde 
 
Controle de Credenciamento e Habilitação  

Foram realizadas, no ano de 2013, vistorias técnicas de controle, credenciamento e habilitação 
de serviços de saúde em estabelecimentos de saúde públicos e privados, conforme quadros abaixo: 

Controle de Credenciamento e Habilitação  
Vistorias Técnicas para Controle de Serviços de Saú de já Credenciados em  

 Estabelecimentos de Saúde Privados  

Manutenção de Credenciamento  

Estabelecimento  Especialidade  Quantidade  

Hospital São Mateus - Oxtal e ITI; Hospital Home.  UTI Adulto 03 

Hospital São Francisco; Hospital Santa Marta; Hospital Home. UTI Adulto e Neo 05 

ICDF 
UTI Adulto, UTI Mista (Ped e Neo), EEF, 
Cirurgia Vascular 

04 

IDRC; IDR Samambaia; Renal Care; Soclimed; SEANE; CDRB; 

CDRT; Nephron Taguatinga; Nephron Gama.  

 

Nefrologia 

 

09 

Hospital Santa Lúcia; Instituto de Radioterapia de Taguatinga. Radioterapia 02 

Clínica Radiológica Diagnostic; Clínica Radiológica Alvorada; Ressonância Magnética 03 
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Hospital São Francisco. 

Subtotal  26 

Vistorias Técnicas para Controle de Serviços de Saú de já Credenciados em  
 Estabelecimentos de Saúde Públicos  

Manutenção de Credenciamento  

Estabelecime nto  Especialidade  Quantidade  

Hospital de Base do Distrito Federal 

UTI - Coronária, Geral, Cirúrgica, 

Pediátrica, Trauma 

05 

 

Hospital Materno Infantil de Brasília UTI - Materna, Pediátrica, UCIN 03 

Hospital Regional da Asa Norte UTI - Adulto 01 

Hospital Universitário de Brasília Nefrologia 01 

Hospital Universitário de Brasília Cirurgia Bariátrica 01 

Hospital Universitário de Brasília; Hospital Regional   

do Paranoá; Hospital Regional de Santa Maria. UTI Adulto 
03 

Hospital Regional Santa Maria UTI Neonatal 01 

Hospital Regional de Taguatinga Oncologia 01 

Hospital Regional de Ceilândia UTI Adulto; UTI Pediátrica; UTI Neonatal  03 

Hospital Regional de Santa Maria; Hospital Regional do Gama; 
Hospital Regional da  Asa Norte; Hospital Materno Infantil de 
Brasília; Hospital Regional de Ceilândia; Hospital Regional de 
Brazlândia.  

 
Rede Cegonha  

06 

Subtotal  25 

Total Geral  51 

Vistorias Técnicas para C redenciamento/Habilitação  de Novos Serviços de Saúde em Estabelecimento de Sa úde Privados  

Estabelecimento  Especialidade  Quantidade  

Home Care - Med Lar Atenção Domiciliar de Alta Complexidade 01 

Instituto Brasília de Arritmia Cardíaca Cardiologia - exame de ablação atrial pelo Método 
Carto 

01 

Carretas nº 1; nº 2 e nº 3 SAPS-Oncologia 03 

Centro Especializado de Reabilitação CER-II 01 

SUBTOTAL  06 

                      Vistorias Técnicas para C redenciamento/Habilitação  de Novos Serviços de Saúde em Estabelecimento de 

Saúde Públicos  

Hospital Regional da Asa Norte; Hospital Regional de 
Planaltina .  UCIN 02  

Hospital da Criança de Brasília José Alencar Nefrologia-Hemodiálise 01 

CAPS AD III Samambaia  Saúde Mental 01 

CAPS AD infantil III Taguatinga Saúde Mental 01 

CAPS AD infantil III Ceilândia Saúde Mental 01 

Hospital Regional do Gama; Hospital Regional de 
Sobradinho; Hospital Regional de Taguatinga. 

UTI Adulto 03 

HRS Nefrologia -  Hemodiálise 01 

CAPS AD III Rodoviária Saúde Mental  01 

Instituto de Saúde Mental Saúde Mental (transferência de habilitação de CAPS I 
para CAPAS III) 

 
01 

Hospital de Apoio Triagem Neonatal Fase IV 01 

Hospital Regional de Sobradinho; Hospital Materno 
Infantil de Brasília; Hospital Regional de Ceilândia; 
Centro de Saúde 11 de Ceilândia; Hospital Regional 
de Santa Maria. 

 
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 

 
 

05 

CAPS Ad Infantil III Saúde Mental 01 

Casa de Parto de São Sebastião Rede Cegonha 01 

Subtotal  20 

Total Geral  26 

Fonte: Gerência de Controle de Habilitação e Credenciamento - GCHC/DICOAS/SUPRAC/SES, Jan-Dez/ 2013. 
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Publicação de Portarias Ministeriais  
Habilitações: 

• Portaria SAS/MS nº 33, de 18/01/2013 - habilitação do Instituto de Cardiologia do Distrito 
Federal - ICDF como unidade de assistência em Alta Complexidade Cardiovascular e Laboratório de EEF; 

• Portaria-SAS/MS nº 79, de 04/02/2013 - autorização de transplante de rim no ICDF; 
• Portaria SAS/MS nº 80, de 04/2/2013 - autorização da renovação do Banco de Tecido 

Ocular Humano no HBDF; 
• Portaria-SAS/MS nº 152, de 20/03/2013 - habilitação do Hospital Regional do Gama - HRG 

para o Serviço de Terapia Nutricional Enteral – TNE; 
• Portaria-SAS/MS nº 147, de 20/03/2013 – habilitação do Hospital Regional de Samambaia - 

HRSAM para o Serviço de Terapia Nutricional Enteral – TNE; 
• Portaria-SAS/MS nº 179, de 20/2/2013 - autorização de renovação de retirada de 

transplante de rim do Hospital Santa Lúcia; 
• Portaria-SAS/MS nº 227, de 1/03/2013 - habilitação do CAPS ad II - Flor de Lótus de Santa 

Maria; 
• Portaria-SAS/MS nº 377, de 10/04/2013 - habilitação dos Hospitais HRC: 3 leitos, HMIB-10 

leitos; HRGu - 5 leitos; HRPa - 3 leitos para o Serviço  Hospitalar de Referência  para atenção  as pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack  e 
outras drogas; 

• Portaria-SAS/MS nº 496, de 03/05/2013 - habilitação do Centro Especializado em 
Reabilitação - CER :   CER II  Unidade Mista de Taguatinga;  

• Portaria-SAS/MS nº 620, de 10/06/2013 - CAPS AD II Itapoã; 
• Portaria-SAS nº 830, de 25/07/2013 - autorização de transplante de tecido ocular humano 

do HBDF e ICDF; 
• Portaria-SAS/MS nº 597, de 05/06/2013 - renovação de autorização de transplante de rim 

do HBDF; 
• Portaria-SAS/MS nº 1,261, de 14/11/2013 - Triagem Neonatal Fase IV - realizada no 

Hospital de Apoio- Centro de Referência : Hospital da Criança José Alencar de Brasília; 
• Portaria-SAS/MS nº 1.029, de 12/09/2013 - Renovação de Autorização para retirada e 

transplante de fígado do Hospital de Brasília- LAF.  PT SAS/MS nº 1.029 de 12/09/2013; 
• Portaria Interministerial (MS e MEC) nº 2.161, de 30/09/2013 - Certificação de Hospital de 

Ensino no DF - Hospital Regional de Sobradinho; 
• Portaria-SAS/MS nº 1.102, de 03/10/2013 - Laboratório de Imunologia de Transplantes - 

Fundação Hemocentro de Brasília para realização de exames de histocompatibilidade tipo II; 
• Portaria-SAS/MS/SAS nº 1.333, de 28/11/2013 - Hospital Dia em Intercorrência pós 

transplantes de medula óssea , e outros precurssores hematopoéticos; 
• Portaria-SAS/MS nº 1.359, de 03/12/2013 - Reabilitação de UTINS: HMIB 46 leitos; HBDF 

03 leitos; ICDF 02 leitos; HRT 03 leitos; HRC 08 leitos; HRSM 10 leitos; Hospital Santa Marta 06 leitos; 
Hospital São Francisco 04 leitos;  

• Portaria-SAS/MS nº 1.357, de 02/12/2013 - Centro Especializado em Reabilitação- Tipo II 
(CER II) - Auditiva e Intelectual; 

• Portaria-SAS/MS nº 1.378, de 10/12/2013- CAPS AD III Samambaia; 
• Portaria-SAS/MS nº 1.453, de 27/12/2014 - Unidade de Acolhimento de Samambaia;  
• Portaria-SAS/MS nº 1.217, de 04/11/2013 - CAPS AD III Infantil Taguatinga;  
• Portaria-SAS/MS nº 1.246, de 11/11/2013 - Autorização de retirada e transplante para valva 

cardíaca e fígado- ICDF;   
• Portaria-SAS/MS nº 957, de 26/08/2013 - Transplante de Medula Ósea – ICDF. 

Reclassificação: 

• Portaria-SAS/MS nº 81, de 4/2/2013 - reclassificação dos leitos das UTIS do ICDF do tipo II 
para UTIS Tipo III: Adulto (20 leitos), Pediátrico (08 leitos) e Neonatal (02 leitos). 

Exclusão: 

• Portaria-SAS/MS nº 7, de 08 /01/2013 - exclusão dos leitos de UTI tipo II do hospital das 
Forças Armadas - HFA, UTI Adulto (09 leitos), UTI Neonatal (02 leitos). 
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Vistorias Técnicas - Credenciamento - Habilitação 2 013 

Vistorias Técnicas 
Comparativo 

Ano 
2013 

Ano 
2012 % 

Vistorias Técnicas de  Controle em estabelecimentos  públicos 25 14 78,60 

Vistorias técnicas  de   controle em estabelecimentos  privados 26 21 23,80 

Total 51 35 45,70 

Vistorias Técnicas 

Comparativo 

Ano 
2013 

Ano 
2012 % 

Vistorias técnicas  de   credenciamento/habilitação novos em estabelecimentos  públicos 20 15 33,30 

Vistorias técnicas  de   credenciamento/habilitação novos em estabelecimentos  privados 6 10 -40,00 

Total 26 25 4,00 
Fonte: Gerência de Controle de Habilitação e Credenciamento- GCCH/DICOAS/SUPRAC - Jan/2014. 

 

Observa-se que houve redução nas vistorias técnicas de controle de estabelecimentos 
privados no 2º e 3º quadrimestre de 2013, devido às datas de renovação contratual se concentrar no 1º 
quadrimestre de 2013. Houve uma diminuição de 40% nas vistorias técnicas de credenciamentos novos em 
estabelecimentos privados quando comparados com o ano de 2012, em razão de não terem sido abertos 
novos editais de credenciamento de serviços de saúde para complementar a Rede SUS-DF. No entanto, 
ocorreram mais vistorias de credenciamentos de novos serviços públicos em 2013, quando comparados 
com o ano de 2012. Novos serviços entraram em funcionamento na Rede Pública, como CAPS, CEOS e 
CER. 

Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospit alares 
No período de janeiro a outubro de 2013, o processamento das informações relacionadas aos 

atendimentos ambulatoriais e hospitalares gerou um faturamento de R$ 351.109.855,43 (trezentos e 
cinquenta e um milhões, cento e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos). 
Segue abaixo quadro demonstrativo de faturamento por tipo de financiamento e complexidade dos 
procedimentos: 

 

Faturamento por Tipo financiamento e Complexidade d e Procedimento 
Jan a Out/2013 

Sistema de Informações Ambulatoriais  

Tipo de Financiamento  Complexidade de Procedimento  Total (R$)  

 

Média e Alta Complexidade - MAC 

0-Não se Aplica 2.846.927,11 

2-Média Complexidade 122.492.788,25 

3-Alta Complexidade 26.490.430,84 

Total  151.830.146,20 

 

 

Assistência Farmacêutica 

0-Não se Aplica ---- 

2-Média Complexidade ---- 

3-Alta Complexidade 11.322.065,38 

Total (R$)  11.322.065,38 

FAEC 0-Não se Aplica 2.991.559,76 

2-Média Complexidade 1.264.420,05 

3-Alta Complexidade 24.817.376,55 

Total (R$)  29.073.356,36 

Total Geral 0-Não se Aplica 5.838.486,87 

2-Média Complexidade 123.757.208,30 

3-Alta Complexidade 62.629.872,77 

Total Geral  192.225.567,94 
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Sistemas de Informações Hospitalares  

Média e Alta Complexidade - MAC Média Complexidade 112.120.328,93 

Alta Complexidade 32.819.269,43 

Total (R$)  144.939.598,36 

 

FAEC 

Média Complexidade 5.123.156,44 

Alta Complexidade 8.821.532,69 

Total (R$)  13.944.689,13 

 

Total Geral 

Média Complexidade 117.243.485,37 

Alta Complexidade 41.640.802,12 

Total (R$)  158.884.287,49 

Total Geral  

Média e Alta Complexidade - MAC 

 

 

0-Não se Aplica 2.846.927,11 

2-Média Complexidade 234.613.117,18 

3-Alta Complexidade 59.309.700,27 

Total (R$)  296.769.744,56 

 

Assistência Farmacêutica 

0-Não se Aplica ---- 

2-Média Complexidade ---- 

3-Alta Complexidade 11.322.065,38 

Total (R$)  11.322.065,38 

 

FAEC 

0-Não se Aplica 2.991.559,76 

2-Média Complexidade 6.387.576,49 

3-Alta Complexidade 33.638.909,24 

Total (R$)  43.018.045,49 

Total Geral 0-Não se Aplica 5.838.486,87 

2-Média Complexidade 241.000.693,67 

3-Alta Complexidade 104.270.674,89 

Total Geral ( Ambulatoriais e Hospitalares ) 351.109.855,43 

        Fonte: SIA e SIH/MS - Jan a Out/2013.  

        (Dados controlados pela Gerência de Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospitalares - GEPI/DICOAS/SUPRAC/SES). 

 

Segue no quadro abaixo, o comparativo de faturamento de 2012 com 2013:  
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Faturamento SES/DF por Tipo de Financiamento e Comp lexidade – 2013 

Sistema Tp. Financ. Complex.procedim. Ano 2012 Ano 2013 Variação  
% 
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da

de
 

(M
A

C
) 0-Não se Aplica  3.210.900,32 2.846.927,11 -11,33 

2-Média Complexidade  117.877.997,40 122.492.788,25 3,91 
3-Alta Complexidade  30.660.443,61 26.490.430,84 -13,60 
Total  151.749.341,33 151.830.146,20 0,053 

A
ss

is
tê

nc
ia

 
F

ar
m

ac
êu

ti
ca

 

0-Não se Aplica  --- --- --- 
2-Média Complexidade  --- --- --- 
3-Alta Complexidade  15.738.395,11 11.322.065,38 -28,06 
Total  15.738.395,11 11.322.065,38 -28,06 

F
A

E
C

 0-Não se Aplica  2.970.850,00 2.991.559,76 0,70 
2-Média Complexidade  1.176.554,90 1.264.420,05 7,47% 
3-Alt a Complexidade  24.731.756,31 24.817.376,55 0,34 
Total  28.879.161,21 29.073.356,36 0,67 

T
O

T
A

L 
G

E
R

A
L 0-Não se Aplica  6.181.749,80 5.838.486,87 -5,55 

2-Média Complexidade  119.054.552,30 123.757.208,30 3,95 
3-Alta Complexidade  71.130.595,03 62.629.872,77 -11,95 
Total  196.366.897,13 192.225.567,94 -2,11 
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M
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 e

 
A

lta
 

C
om

pl
e
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da

de
 

(M
A

C
) Média complexidade  109.353.832,34 112.120.328,93 2,53 

Alta complexidade  32.148.822,65 32.819.269,43 2,09 
Total  141.502.654,99 144.939.598,36 2,43 

F
A

E
C

 Média complexidade  5.050.308,11 5.123.156,44 1,44 
Alta complexidade  5.364.861,36 8.821.532,69 64,43 
Total  10.415.169,47 13.944.689,13 33,89 

T
ot

al
 

G
er

al
 Média complexidade  114.404.140,45 117.243.485,37 2,48 

Alt a complexidade  37.513.684,01 41.640.802,12 11,00 
Total  151.917.824,46 158.884.287,49 4,59 

T
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M
éd

ia
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A

lta
 

C
om

pl
ex

i
da

de
 

(M
A

C
) 0-Não se Aplica  3.210.899,80 2.846.927,11 -11,33 

2-Média Complexidade  227.231.829,74 234.613.117,18 3,29 
3-Alta Complexidade  62.809.266,26 296.769.744,56 372,49 
Total  293.252.295,80 534.229.788,85 82,17 
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0-Não se Aplica  --- --- --- 
2-Média Complexidade  --- --- --- 
3-Alta Complexidade  15.738.395,11 11.322.065,38 -28,06 
Total 15.738.395,11 11.322.065,38 -28,06 

F
A

E
C

 0-Não se Aplica  2.970.850,00 2.991.559,76 0,70 
2-Média Complexidade  6.226863,01 6.387.576,49 2,58 
3-Alta Complexidade  30.096.617,67 33.638.909,24 11,77 
Total  39.294.330,68 43.018.045,49 9,48 

T
ot

al
 

G
er

al
 0-Não se Aplica  6.181.749,80 5.838.486,87 -5,55 

2-Média Complexidade  233.458.692,75 241.000.693,67 3,23 
3-Alta Complexidade  108.644.279,04 104.270.674,89 -4,02 
Total  348.284.721,59 351.109.855,43 0,81 

Fonte: SIA e SIH/MS - Jan a Out/2013. 
(Dados controlados pela Gerência de Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospitalares - GEPI/DICOAS/SUPRAC/SES). 
 

Observa-se que houve um aumento no faturamento geral de 0,81% no período de jan-out/2012 
a jan-out/2013. Houve uma redução de 28,06% no SIA (assistência farmacêutica), devido à mudança na 
forma de repasse pelo Ministério da Saúde, onde parte dos recursos destinados à compra de medicamentos 
de alto custo foi substituída pelo envio destes a Farmácia Central da SES-DF. Registrou-se ainda um 
aumento de 64,43% no SIH - FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação), relacionados ao 
aumento significativo nos números de transplantes. 

 

Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde no Distr ito Federal 
São disponibilizadas as informações da base de dados do CNES - Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde público e privado, propiciando ao gestor o conhecimento da realidade da rede 
assistencial existente e suas potencialidades, visando auxiliar no planejamento em saúde.  

Os estabelecimentos no Distrito Federal estão distribuídos por esfera de responsabilidade. A 
maioria dos estabelecimentos no DF é da esfera privada, 5.824. Alguns estabelecimentos públicos estão em 
território estadual, pertencem à União como o Hospital Universitário de Brasília, Hospital das Forças 
Armadas, Hospital Naval de Brasília. Os do DF são classificados como Estadual, conforme demonstrado 
abaixo: 
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Estabelecimentos por Esfera Administrativa 

Fonte: CNES/DATASUS/MS - Jan a Dez/2013.  
  (Dados controlados pela Gerência de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde -  GECES/DICOAS/SUPRAC/SES-DF). 
 

Os estabelecimentos de saúde no DF estão relacionados abaixo por tipos de unidades, 
totalizando 5.436 estabelecimentos cadastrados. A maioria dos estabelecimentos cadastrados são 
Consultórios Isolados, entre as especialidades estão os Consultórios Odontológicos e também consultórios 
de Clínica Médica.  

Destaca-se na SES-DF a Atenção Primária (Postos de Saúde, Centro de Saúde) que teve um 
acréscimo de 3 (três) unidades. Houve a inclusão no segundo semestre de 2012 uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), totalizando 4 (quatro) unidades. 

Estabelecimentos por Tipo 
Tipo de Unidade  Qtd. 2013 Qtd. 2012 

Posto de Saúde 49 48 

Centro de Saúde/Unidade Básica 124 126 

Policlínica 96 92 

Hospital Geral 39 41 

Hospital Especializado 29 24 

Unidade Mista 2 2 

Pronto Socorro Geral 2 2 

Pronto Socorro Especializado 4 4 

Consultório Isolado 3.654 3421 

Unidade Móvel Fluvial 2 1 

Clínica/Centro De Especialidade 1.472 1410 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (Sadt Isolado) 208 200 

Unidade Móvel Terrestre 7 2 

Unidade Móvel De Nivel Pré-Hospitalar Na Area De Urgencia 51 2 

Farmácia 3 3 

Unidade De Vigilância Em Saúde 19 19 

Cooperativa  8 5 

Hospital/Dia - Isolado 13 11 

Laboratório Central De Saúde Pública Lacen 1 1 

Secretaria De Saúde 1 1 

Centro De Atenção Hemoterapia E Ou Hematológica 12 11 

Centro De Atenção Psicossocial 13 9 

Pronto Atendimento 5 4 

Central De Regulação Médica Das Urgências 1 1 

Serviço De Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) 8 2 

Oficina Ortopédica 1 0 

Total  5.824 5.436 

Fonte: CNES/DATASUS/MS, Jan a Dez/2013. 
(Dados Controlados pela Gerência de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde GECES/DICOAS/SUPRAC/SES-DF). 
 

Esfera  Total  

Federal 07 

Estadual 296 

Privada 5.521 

TOTAL 5.824 
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O apresentado a seguir, traz a quantidade de leitos hospitalares disponíveis nos 
estabelecimentos de saúde do DF. 

 
Leitos por Especialidade do Distrito Federal 

Especialidade Existente SUS 
Não 
SUS 

Acolhimento Noturno 17 17 0 

AIDS 32 26 6 

Buco Maxilo Facial 19 12 7 

Cardiologia 462 312 150 

Cirurgia Geral 631 399 232 
Cirurgico/Diagnostico/Terape
utico 85 18 67 

Clinica Geral 1.129 756 373 

Cronicos 37 25 12 

Dermatologia 16 8 8 

Endocrinologia 19 11 8 

Gastroenterologia 33 22 11 

Geriatria 36 4 32 

Ginecologia 261 206 55 

Hansenologia 6 3 3 

Hematologia 42 36 6 
Intercorrencia Pos-
Transplante 3 1 2 

Nefrologiaurologia 51 36 15 

Nefrourologia 53 37 16 

Neonatologia 136 113 23 

Neurocirurgia 152 138 14 

Neurologia 86 72 14 

Obstetricia Cirurgica 350 228 122 

Obstetricia Clinica 448 358 90 

Oftalmologia 53 24 29 

Oncologia 171 72 99 

Ortopediatraumatologia 509 449 60 

Otorrinolaringologia 40 25 15 

Pediatria Cirurgica 67 51 16 

Pediatria Clinica 564 485 79 

Plastica 75 48 27 

Especialidade Existente SUS 
Não 
SUS 

Pneumologia 106 61 45 

Pneumologia Sanitaria 38 33 5 

Psiquiatria 89 84 5 

Queimado Adulto 42 40 2 

Queimado Pediatrico 14 12 2 

Reabilitacao 110 107 3 

Saude Mental 111 70 41 

Toraxica 38 31 7 

Transplante 41 34 7 
Unidade de Cuidados 
Intermediarios Adulto 28 24 4 
Unidade de Cuidados 
Intermediarios Neonatal 
Canguru 38 0 38 
Unidade de Cuidados 
Intermediarios Neonatal 
Convencional 66 0 66 
Unidade de Cuidados 
Intermediarios Pediatrico 20 20 0 

Unidade Intermediaria 8 0 8 
Unidade Intermediaria 
Neonatal 22 21 1 

Unidade Isolamento 31 9 22 

UTI Adulto - TIPO I 144 0 144 

UTI Adulto - TIPO II 429 117 312 

UTI Adulto - TIPO III 222 54 168 

UTI De Queimados 6 6 0 

UTI NeonataL - TIPO I 37 0 37 

UTI NeonataL - TIPO II 108 35 73 

UTI Neonatal - TIPO III 77 51 26 

UTI Pediatrica - TIPO I 14 0 14 

UTI Pediatrica - TIPO II 79 29 50 

UTI Pediatrica - TIPO III 29 11 18 

TOTAL 7.530  4.841 2.689 

Fonte: CNES/DATASUS, MS. Jan a Dez/2013. 
Dados controlados pela Gerência de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde GECES/DICOAS/SUPRAC/SES-DF).   
 

Monitoramento e Avaliação 
Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde e Termo de Compromisso e Gestão 2012 - 

Processo permanente orientado por indicadores, objetivos, metas e responsabilidades, estabelecidos num 
processo de monitoramento dos cronogramas pactuados pela SES-DF. Foram realizadas 3 (três) reuniões 
quadrimestrais, 1 (uma) oficina com duração de 8 (oito) horas com as áreas técnicas para apresentar a 
avaliação. Os resultados obtidos das metas foram submetidos a apreciação e aprovação do Colegiado de 
Gestão da SES-DF e Conselho de Saúde do Distrito Federal. Todas as informações comprobatórias 
referentes ao acompanhamento estão armazenadas no SISPACTO. Sistema corporativo do Ministério da 
Saúde.  

Elaboração da Pactuação Transição COAP - 2013-2015 (Indicadores de Transição para o 
COAP - Contrato Organizativo de Ação Pública - SES-DF). Processo de transição do Pacto pela Saúde 
orientado por indicadores universais, específicos e complementares, de acordo com o Decreto nº 
7.508/2011. Foram pactuados 57 (cinquenta e sete) indicadores, sendo 33 (trinta e três) indicadores 
universais, 23 (vinte e três) específicos e 01 (um) complementar. Realizados 6 (seis) reuniões com áreas 
técnicas, para estabelecimento de metas, cronograma, responsabilidades e condicionantes para 
atingimento dos resultados,  01 (uma) oficina com duração de 8 (oito) horas com para fechamento das 
metas e 02 (duas) reuniões de apresentação das metas para o Colegiado de Gestão do DF e Conselho de 
Saúde do Distrito Federal, aprovado pelas duas instâncias.  
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Elaboração dos seguintes Relatórios : 
• RAG - Anual de Gestão de 2012 - O Relatório descreve as metas estabelecidas pela 

gestão, as ações realizadas e resultados alcançados ao longo do exercício observado, além dos meios 
orçamentários, financeiros, patrimoniais e logísticos utilizados para o cumprimento dos objetivos 
institucionais. Todas as informações comprobatórias são armazenadas no Sistema de Apoio à Construção 
do Relatório de Gestão - SARGSUS. São utilizadas as bases de dados nacionais com informações que 
servem para qualificar os processos e práticas do monitoramento e avaliação da gestão. Aprovado pelo 
CSDF, por meio da Resolução 416, de 29/10/2013, publicado no DODF nº 247, de 25/11/2013. 

• RAQ - Quadrimestrais 2013 (1º e 2º Quadrimestres)  - Realização de duas oficinas para 
ADMC, Coordenações Gerais de Saúde e Hospitais de Referência, sendo em Junho/2013 com duração de 
2 (dois) dias, em jun/2013, carga horária de 8 (oito) horas e em dez/2013, 2 (dois) dias, carga horária de 16 
(dezesseis) horas, contemplando a ADMC, Coordenações Gerais de Saúde e Hospitais de Referência, para 
atender a Lei Complementar nº 141/2012. 

• Produtividade Médica das Unidades Básicas  - Jan a Set/2013. Relatório que disponibiliza 
a produção médica, possibilitando avaliar a eficiência da prestação dos serviços. 

• Serviços Médico-Hospitalares  - Jan a Out/2013 - possibilita informações das unidades 
especializadas ambulatoriais de emergência; ambulatoriais e nas unidades especializadas ambulatoriais de 
emergência; Capacidade Instalada Leitos Operacionais e Bloqueados, dos Hospitais da SES e 
Conveniados; Referências dos Serviços Ofertados; Distribuição das Especialidades nos Hospitais das SES-
DF, nos Serviços de Ambulatório, Internação e Emergência. Periodicidade: mensal, quadrimestral, 
semestral e anual.   

• Acompanhamento e avaliação mensal das Metas Qualitativas do IC-DF. 
 

Dados Estatísticos  
A partir de dados coletados nas Coordenações Gerais de Saúde e Hospitais são produzidos 

dados estatísticos para o acompanhamento da oferta e produção de serviços à população do DF e Entorno.  
 

               Resumo Serviços Médico-Hospitalares Realizados 
Janeiro a Outubro/2013 

Serviços  Quantidade  

Consultas 
Ambulatório 3.917.743 
Emergência 2.263.837 
Total  6.281.580 

Internações 113.607 
Altas 110.046 

Óbitos 
(Enfermarias) 

- 24 horas 632 
+ 24 horas 2.513 
Total  3.145 

Cirurgias 
Eletivas 27.732 
Emergenciais 20.361 
Total  46.089 

Obstetrícia 

Internações 34.431 
Altas 34.342 
Óbitos 19 
Saídas (altas e óbitos)  34.362 

Partos 
Normal 21.101 
Cirúrgico 13.335 
Total  34.436 

Nascimentos 
Nativivos 34.393 
Natimortos 356 
Total  34.749 

Exames 
Laboratoriais de 
Patologia Clínica 

Ambulatorial 6.080.972 
Emergência 3.685.153 
Internação 1.787.440 
Total  11.553.565 

Exames Anátomos Patológicos  163.901 
Necrópsias 392 
Ex. Hematol./Hemoter./Imunológicos 342.283 
Ex. Especiais de Diagnose 355.391 

Imagenologia 

Radiodiagnóstico 879.226 
Radiologia 
Odontológica 

38.430 

Ultrassonografia 97.182 
Tomogafia 
Computadorizada 79.041 

Ressonância 
Magnética 4.427 

Total  1.098.306 
Total de Exames  13.513.838 

Anestesias Aplicadas 
  

96.900 

Leitos 

Enfermarias 
Operacionais 3.155 
Bloqueados 201 
Total  3.356 

Pronto 
Socorro 

Operacionais 697 
Bloqueados 5 
Total  702 

Total 
Operacionais 3.852 
Bloqueados 206 
Total  4.058 

Fonte : Relatórios Estatísticos Mensais das CGS e Hospitais de Referência - Jan a Out/2013 
(Dados monitorados e avaliados pelo NUEST/GEMOAS/DICOAS/SUPRAC).        
 

Atendimentos a Pacientes Residentes Fora do DF - Se gundo o UF de Origem  

UF INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA 

Goiás 20.571 298.544 
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Minas Gerais 1.021 5.409 

Bahia 173 1.225 

Outros Estados 197 2.769 

Total  21.962 307.947 

                                   Fonte : Relatórios Estatísticos Mensais das CGS e Hospitais de Referência - Jan a Out/2013.        
                                  (Dados monitorados e avaliados pelo NUEST/GEMOAS/DICOAS/SUPRAC).  
 

Internação e Emergência de Pacientes Residentes For a do DF 

92%

4%
1%

3%

INTERNAÇÃO

Goiás

Minas Gerais

Bahia

Outros Estados
96%

2%
1%

1%

EMERGÊNCIA

 

Pacientes do DF 
UF INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA 

DF 92.969 1.887.532 

                                    Fonte : Relatórios Estatísticos Mensais - Jan a Out/2013 
                                         (Dados monitorados e avaliados pela GEMOAS/DICOAS /SUPRAC).        
 
 

Comparativo de Pacientes Residentes Fora do DF e Pa cientes Residentes no DF 

19,75%

80,25%

ATEND A PAC. 
RESID. FORA DO DF

ATEND. RESID. NO 
DF

17,78%

82,22%

 

Regulação  
A regulação assistencial no âmbito da SES/DF é realizada por meio do Complexo Regulador 

do Distrito Federal, que é composto pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, 
estabelecida em 01/09/2006, pela Portaria SES nº 41, pela Central de Marcação de Consultas e Exames – 
CMCE e pela Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade – CERAC. 

O Complexo Regulador do Distrito Federal, para o pleno exercício de suas competências e o 
desenvolvimento de suas ações, pode implementar ações que incidam sobre prestadores de serviços, 
públicos e privados, de modo a orientar uma produção eficiente, eficaz e efetiva das ações de saúde; 
orientar às diretorias dos hospitais próprios, conveniados e contratados da SES/DF sobre a adoção de 
medidas administrativas e assistenciais necessárias ao funcionamento da rede de atenção ao paciente; 
controlar a oferta de leitos disponíveis e a agenda de consultas, exames e procedimentos; padronizar 
solicitações de internação, consultas, exames e terapias especializadas, por meio de protocolos de 
regulação; estabelecer referência e contra-referência entre unidades, conforme fluxos e protocolos 
padronizados; e organizar fluxos de referência especializada intermunicipal e interestadual. 

No ano de 2013, foram implantadas ações de regulação do acesso aos seguintes leitos, 
internações, consultas, exames e procedimentos na rede própria, conveniada e contratada: 

• Consultas especializadas em saúde auditiva; 
• Consultas especializadas em cirurgia plástica; 
• Consultas especializadas em oncologia clínica; 
• Consultas especializadas em mastologia; 
• Consultas especializadas em alergia adulto; 
• Consultas especializadas em otorinolaringologia; 
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• Consultas especializadas em radioterapia; 
• Internações e leitos hospitalares – Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal – UCIN. 
 

Regulação de Internação Hospitalar  
A Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH é a responsável pela regulação dos 

leitos hospitalares dos estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS. Funciona ininterruptamente, 24 
horas por dia, sete dias por semana, para regulação de leitos de UTI, utilizando a ferramenta informacional 
Trakcare/InterSystems. No ano de 2013, implantou ações de regulação do acesso aos leitos de UCIN, 
distribuídos na rede hospitalar própria. 

                                                                                                                                             Fonte: GERIH/DIREG/SUPRAC/SES/DF. 
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Regulados 4 0 8 24 6 1 43 0 0
Eletivos (não regulados) 5 20 8 0 3 2 38 0 0
Captação de Órgãos 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Inativos 1 5 2 0 1 0 9 0 0

Subtotal 10 20 16 24 9 3 82 0 0
Regulados 9 0 0 0 0 0 9 12 12
Eletivos (não regulados) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Inativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 10 0 0 0 0 0 10 12 12
Regulados 8 0 0 0 14 25 47 16 15

Eletivos (não regulados) 2 0 0 0 2 0 4 0 0
Crônicos 0 0 0 0 4 0 4 0 0
Inativos 0 0 0 0 4 0 4 0 0

Subtotal 10 0 0 0 20 25 55 16 15
Regulados 10 0 0 0 0 8 18 20 20
Eletivos (não regulados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inativos 0 0 0 0 0 0 0 10 10

Subtotal 10 0 0 0 0 8 18 20 20
Regulados 20 0 0 0 0 0 20 15 16

Eletivos (não regulados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 20 0 0 0 0 0 20 15 16

Regulados 7 0 0 0 0 0 7 12 12

Eletivos (não regulados) 3 0 0 0 0 0 3 0 0

Inativos 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Subtotal 10 0 0 0 0 0 10 12 12
Regulados 8 0 0 0 0 10 18 7 6
Eletivos (não regulados) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Inativos 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Subtotal 10 0 0 0 0 10 20 7 6
Regulados 20 0 0 0 0 0 20 0 0
Eletivos (não regulados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inativos 2 0 0 0 0 0 2 0 0

Subtotal 20 0 0 0 0 0 20 0 0
Regulados 60 0 0 0 11 10 81 8 8

Eletivos (não regulados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crônicos 0 0 0 0 10 0 10 0 0
Inativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 60 0 0 0 21 10 91 8 8
Regulados 8 0 0 0 6 6 20 4 4
Eletivos (não regulados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inativos 2 0 0 0 1 1 4 0 0

Subtotal 8 0 0 0 6 6 20 4 4
Regulados 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Eletivos (não regulados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 12 12

168 20 16 24 56 62 346 106 105

Regulados 4 0 0 0 0 4 8
Eletivos (não regulados) 2 0 0 0 0 0 2
Inativos 2 0 0 0 0 4 6

6 0 0 0 0 4 10

Regulados 0 0 17 0 6 0 23
Eletivos (não regulados) 0 0 0 0 2 0 2

HOME Regulados 10 0 0 0 0 0 10

ITI Regulados 3 0 0 0 0 0 3

OXTAL Regulados 8 0 0 0 0 0 8

Sta MARTA Regulados 14 0 0 0 0 6 20

S. FRANCISCO Regulados 5 0 0 0 0 5 10
40 0 17 0 8 11 76

214 20 33 24 64 77 432
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            Fonte: GERIH/DIREG/SUPRAC/SES/DF 

De acordo com os parâmetros indicados na Portaria GM/MS n˚ 1.101/2002 para a cobertura 
assistencial, 4% a 10% do total de leitos gerais devem ser destinados como leitos de terapia intensiva 
adulto. A SES/DF disponibilizou em 2013, segundo o Resumo dos Serviços Médico Hospitalares e 
Consultas - 2013, um total de 4.058 leitos gerais. Desta forma, aplicando-se os parâmetros e considerando 
apenas a população do DF (Censo IBGE 2010: 2.570.160 habitantes), a necessidade mínima para leitos de 
UTI seria de 162 leitos (4% de cobertura) e a máxima de 406 leitos (10% de cobertura). Ao considerar a 
população do DF somada à população do Entorno (RIDE), cerca de 3.200.000 habitantes, esses valores 
aumentam consideravelmente, uma vez que não há na região do entorno do DF nenhum leito de UTI ativo 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Observa-se no quadro que detalha os leitos de UTI na rede própria, 
que estes leitos somente são regulados para casos agudos, havendo uma reserva de leitos para retaguarda 
às cirurgias eletivas.  

Todas as solicitações de internação em UTI são avaliadas pelos médicos reguladores da CRIH, 
conforme protocolos vigentes de regulação, para que se dê o encaminhamento sistemático dos pacientes 
gravemente enfermos às unidades de terapia intensiva da rede SES/DF. A seguir, são apresentados os 
números de solicitações para internação em UTI registrados pela CRIH no ano de 2013. 

 
Solicitações de UTI - 2013  

TIPO DE UTI TOTAL DE SOLICITAÇÕES 

Adulto 10.877 

Coronária 1.469 

Neuro-Trauma 743 

Pediátrico 2.139 

Neonatal 4.293 

TOTAL 19.521 

                          Fonte: Trakcare/InterSystems 

 

O processo de “judicialização” na saúde é bastante relevante e tem ocorrido com frequência no 
que tange às internações em UTI. O quadro abaixo demonstra o quantitativo de ações judiciais recebidas na 
CRIH para cumprimento em unidades de terapia intensiva. 

 

Madados Judiciais UTI  

CUMPRIDOS 
NÃO CUMPRIDOS 

TOTAL 
ÓBITO* MELHORA CLÍNICA**  

923 209 98 1.230 

                      Fonte: Trakcare/InterSystems 
   *Casos que evoluíram para óbito antes da internação em leito de UTI. 
   **Casos retirados da fila de espera por melhora clínica. 
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Em 2013, foi intensamente trabalhado a consolidação de ferramentas que viabilizaram a 

ampliação das ações de regulação. Destaca-se a regulação das Unidades de Cuidados Intermediários 
Neonatais (UCIN), iniciada em junho deste ano.  

 
Regulação Ambulatorial  

A Central de Marcação de Consultas e Exames – CMCE é a responsável pela regulação do 
acesso dos pacientes às consultas especializadas, exames (serviços de apoio diagnose e terapia – SADT), 
bem como aos demais procedimentos ambulatoriais. Funciona de 07h às 18h, de segunda à sexta-feira, 
excetuando-se feriados, e utiliza a ferramenta informacional SISREG III. 

Os procedimentos ambulatoriais regulados até 2013 são as consultas especializadas de: 
Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia, Cirurgia Plástica, Mastologia, Oncologia Clínica, Cirurgia Vascular, 
Radioterapia, Ginecologia (Colposcopia), consultas pediátricas especializadas disponibilizadas no Hospital 
da Criança de Brasília – HCB e na rede SES, Saúde Auditiva, Otorrinolaringologia, Alergia adulto, e exames 
e procedimentos em Oftalmologia, exames em Cardiologia, além de exames radiológicos como a 
Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Mamografia e Densitometria Óssea, com a seguinte 
produção ao longo do ano de 2013: 
 

 

                   Fonte: SISREG 

No ano de 2013 passaram a ser regulados: consultas em cirurgia plástica e em oncologia 
clínica, em abril de 2013 as consultas em mastologia, em setembro as consultas em Alergologia adulto, 
ampliação das vagas da rede em Alergologia infantil e as consultas em Saúde Auditiva; e a partir de 
novembro as consultas especializadas em Otorrinolaringologia, somando-se mais de 330.000 autorizações 
reguladas ao longo do ano. 

 
Em 2013, foi promovida a revisão de critérios e rotinas de autorização a fim de adequar as 

solicitações de atendimento recebidas na Central de Marcação de Consultas e Exames bem como garantir 
a transparência e qualidade das autorizações para serviços especializados. Foi realizada a 
revisão/adequação das filas de espera, obtendo-se como resultado a tendência à diminuição da maior parte 
das filas de exames e procedimentos. Ainda, foi realizada uma reestruturação dos serviços internos, fluxos 
de trabalho e rotinas operacionais a fim de melhor atender a demanda do próprio serviço e dos gestores e 
colaboradores de outras subsecretarias e instituições.  

 

PROCEDIMENTOS PRODUÇÃO 

Consultas em Cardiologia 39.883 
Exames em Cardiologia 61.367 
Consultas em Dermatologia 33.134 
Consultas em Oftalmologia 48.996 
Procedimentos em Oftalmologia 

16.334 
Consultas em Radioterapia 

1.769 
Consultas Pediátricas  9.475 
Consultas em Cirurgia Vascular 3.282 
Consultas em Cirurgia Plástica 1.223 
Consultas em Oncologia Clínica 4.772 
Consultas em Ginecologia/colposcopia 

2.067 
Consultas em Mastologia 

4.831 
Consultas em Saúde Auditiva 221 
Consultas em Otorrinolaringologia 707 
Consultas em Alergologia Adulto 676 
Mamografia 16.678 
Ressonância Magnética 31.727 
Tomografia Computadorizada 

43.354 
Densitometria Óssea 

10.271 
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Regulação da Alta Complexidade Interestadual  

A Regulação da Alta Complexidade Interestadual responde pela operacionalização do 
benefício do tratamento fora de domicílio instituído pelo Ministério da Saúde aos pacientes atendidos pelo 
SUS, no Distrito Federal. 

É providenciado o agendamento do paciente em serviços de saúde de outras unidades 
federativas, fornecimento de passagens terrestres ou aéreas, para deslocamento do paciente, bem como 
ajuda de custo ao paciente. As passagens e a ajuda de custo também são fornecidas a acompanhantes e 
doadores, quando necessárias, de acordo com o que determina a legislação.  

 
Principais Realizações  

• Elaboração da Cartilha do Tratamento Fora de Domicílio, como 2º volume da coleção 
Conhecendo o SUS-DF; 

• Formalização do 1º termo aditivo do contrato de Passagens Aéreas e Terrestres para 
transporte dos pacientes da GERAC, iniciado em 06/08/2012. 

 
Custos de Passagens Aéreas e Terrestres 

Mês Qtde de Bilhetes  
Emitidos 

Custo d as 
Passagens  

Aéreas 

Custo Médio  
Passagens 

Aéreas 

Qtde de Bilhetes  
Emitidos 

Custo das 
Passagens 
Terrestres 

Custo Médio  
Passagens 
Terrestres 

Jan 
589 376.722,61 639,60 204 26.628,43 130,53 

Fev 469 282.959,81 603,33 145 19.690,90 135,80 

Mar 471 288.313,16 612,13 217 29.010,81 133,69 

Abr 
512 313.575,24 612,45 188 25.559,72 135,96 

Mai 414 261.288,44 631,13 169 22.405,77 132,58 

Jun 508 332.131,32 653,80 110 15.202,26 138,20 

Jul 
514 406.773,84 791,39 192 26.784,90 139,50 

Ago 532 391.835,78 736,53 234 31.665,09 135,32 

Set 422 293.260,71 694,93 201 28.055,56 139,58 

Out 
595 434.541,11 730,32 152 17.886,21 117,67 

Nov 
428 319.621,73 746,78 220 31.963,33 145,29 

Dez 383 296.588,21 774,38 94 13.251,19 140,97 

Total 
Geral 5.837 3.997.611,96 685,56 2.126 288.104,17 135,42 

 

Ajuda de Custo 

Mês Ajuda de Custo 

JAN 116.431,50 

FEV 129.813,75 

MAR 110.401,50 

ABR 100.782,00 

MAI 155.578,50 

JUN 128.852,10 

JUL 100.298,25 

AGO 123.725,25 

SET 101.499,75 

OUT 102.291,75 

NOV 115.310,25 

DEZ 195.916,50 

Total 

Geral 1.480.901,10 
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Acompanhamento em Contratualização  
O Acompanhamento e Contratualização é responsável pelo acompanhamento dos contratos 

firmados entre a SES-DF e as instituições privadas, para serviços que estejam sob regulação. Atualmente, 
existem cinco contratos relativos a leitos de internação em UTI. 

Em 2013, acompanhou-se a renovação dos contratos de UTI com os hospitais Santa Marta, 
São Mateus, São Francisco, HOME e Instituto de Terapia Intensiva. Também foi assinado contrato com o 
Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, agregando 25 leitos (17 UTI Adulto e 8 UTI Neonatal) ao 
número total de leitos contratados. 

São realizadas sistematicamente ações de supervisão e análise de contas das internações em 
UTI nos hospitais contratados.  

 

Pacientes internados em leitos regulados de Hospita is contratados 

Mês Número de 
pacientes/mês 

Número de 
diárias/mês Valor total/mês Média/paciente 

Janeiro 96 2353 8.506.663,34 3.615,24 
Fevereiro 68 644 2.457.007,24 3.815,23 
Março 82 924 3.153.326,57 3.412,69 
Abril 112 1622 5.155.944,03 3.178,76 
Maio 120 1426 5.303.956,40 3.719,46 
Junho 115 1992 6.754.747,56 3.390,94 
Julho 61 638 2.845.482,29 4.460,00 
Agosto 194 2635 9.124.256,42 3.462,72 
Setembro 141 1820 6.657.461,46 3.657,95 
Outubro 151 2189 7.741.780,33 3.536,67 
Novembro 220 2525 9.133.036,18 3.617,04 
Dezembro 112 1622 5.155.944,03 3.178,76 
Total  1472 20390 71.989.605,85 3.530,63 

 

Central de Competências em Gestão de Processos 
A Central de Competências em Gestão de Processos foi criada pelo Decreto nº 34.155 de 

21/02/2013, e suas competências constam do Decreto nº 34.213 de 14/03/2013. Ela é uma unidade 
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Planejamento, Regulação, 
Avaliação e Controle, tendo como competências no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF: o 
subsídio à formulação e implementação da execução de programas e projetos de inovação e modernização 
da gestão, modelagem organizacional, otimização de processos e métodos administrativos e qualidade da 
gestão; formulação e análise de propostas relativas a estruturas organizacionais para criação, alteração e 
reestruturação organizacional; análise e orientação de propostas de elaboração, alteração e revisão de 
regimentos internos; orientação; acompanhamento e participação da elaboração, manutenção e atualização 
de normas, manuais e demais instrumentos de racionalização administrativa; orientação em projetos de 
análise e melhoria de processos organizacionais, bem como na otimização de procedimentos 
administrativos e coordenação de grupo de trabalho para a padronização dos formulários. 

Em 2013 foram realizados onze (11) Fóruns Temáticos no nível central da Secretária de Saúde 
e onze (11) Fóruns Temáticos Regionais, totalizando vinte e dois (22), para os servidores, com o objetivo de 
desenvolver uma cultura de gestão para resultados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 
(SES-DF), por meio da promoção de palestras mensais.  

Os Temas abordados e as datas dos Fóruns constam na tabela abaixo.  

Nº Tema Data 
1.  Automação dos Processos: estudo de caso do processo de aquisições e contratações 20/02/2013 

2.  Gestão Estratégica em Saúde 20/03/2013 

3.  Gestão do Conhecimento 24/04/2013 

4.  Gestão por competências: alta performance em  liderança e  desenvolvimento de equipes/trabalho em 
equipe 

06/03/2013 

5.  Estratégias de monitoramento da qualidade em serviços de saúde 27/03/2013 

6.  Rede de Atenção à Saúde do DF 30/04/2013 

7.  Planejamento e Execução Orçamentária 22/05/2013 
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Nº Tema Data 
8.  Saúde Mental 29/05/2013 

9.  Preparação para Aposentadoria e Saúde Ocupacional 26/06/2013 

10.  Fundamentos em Gerenciamento de Projetos/Gestão de Riscos 03/07/2013 

11.  Gestão de Custos 21/08/2013 

12.  A Transversalidade da Política Nacional de Humanização e os desdobramentos de seus dispositivos nos 
processos de trabalho da SES/DF 

26/08/2013 

13.  Judicialização 28/08/2013 

14.  Rede Cegonha: as boas práticas da atenção obstétrica e neonatal 25/09/2013 

15.  Novos Canais de Comunicação com o Usuário de Saúde do DF 03/10/2013 

16.  Protocolos clínicos 10/10/2013 

17.  Governança corporativa e contratualização de resultados 23/10/2013 

18.  Sistemas de Informação de Saúde/Otimização da Informação dentro da SES 22/11/2013 

19.  Ouvidoria: Participação democrática e ferramenta de gestão 27/11/2013 

20.  Modelos Organizacionais: o caso da ANEEL 02/12/2013 

21.  O Processo de Acreditação: Desafios da Gestão Hospitalar 04/12/2013 

22.  Gestão Participativa e Pacto Interfederativo 11/12/2013 

 
Foram realizados ainda cinco Oficinas de Planejamento Anual de Aquisições e Contratações 

com a Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições - DAPA/SUAG, de 30/01 a 07/02/2013, com as 
seguintes áreas: Subsecretaria de Administração Geral - SUAG; Subsecretaria de Planejamento, 
Regulação, Avaliação e Controle - SUPRAC; Subsecretaria de Atenção à Saúde - SAS; Subsecretaria de 
Logística e Infraestrutura da Saúde - SULIS; Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS; Subsecretaria de 
Atenção Primária à Saúde - SAPS; Subsecretaria de Tecnologia da Informação em Saúde - SUTIS; 
Subsecretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde -  SUGETES; Assessoria de Comunicação 
Social - ASCOM; Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL; Ouvidoria; Corregedoria e Núcleo de Judicialização.  

Realizada uma (1) Oficina de Planejamento Anual de Aquisições e Contratações da SES/DF – 
2014, com a DAPA/SUAG e desenvolvedores da Ferramenta Alphalink ( Trackcare Materiais), em 
08/08/2013, com os seguintes participantes: Diretores Administrativos, Chefes de Farmácia e de 
Almoxarifado das Coordenações Gerais de Saúde e Unidades de Referência Distrital; e de áreas da 
Administração Central, como: Núcleo De Medicamentos Básicos E Estratégicos  - NUMEBE e Gerência de 
Programação  - GEPRO/DIASF, Gerência de Enfermagem - GENF, Gerência de Órteses e Próteses - 
GEOP, Assessoria SAS, Diretoria do Laboratório Central de Saúde Pública  - LACEN/SVS, Diretoria de 
Abastecimento  - DAB/SUAG, além de participação nas reuniões de definição das ferramentas 
informatizadas para a Gestão do Abastecimento da Rede de Saúde do DF.  

Apoio à DAPA/SUAG, na implantação do Processo de Planejamento Anual de Aquisições e 
Contratações da SES/DF para 2014, na construção do Módulo de Planejamento pertencente ao Sistema de 
Gestão de Contratos e Faturas na Ferramenta - VITRO, na adequação da ferramenta Alphalink (Trackare 
Materiais), e na definição dos consolidadores do referido processo. 

Realizado 1º, 2º e 3º Dia do Conhecimento da SES/DF, com os temas: Gerenciamento de 
Riscos Assistenciais e Estratégias para a Qualidade; Gestão Estratégica de Pessoas - Gestão por 
Competências: alta performance em liderança e desenvolvimento de equipes e Preparação para 
Aposentadoria. 

Planejamento e Realização da Oficina “Construindo Lideranças” com os facilitadores de 
Acreditação Hospitalar e direção do Hospital de Base, no período de 04/06 a 05/06/2013, e participação das 
reuniões com a equipe do Capítulo GLD (Governo, Liderança e Direção). 

Planejamento e realização da pesquisa do Projeto VAMOS – “Valores para Mobilizar os 
Servidores da SES/DF”, com o objetivo de definir os valores organizacionais.  

Realizado Evento de Lançamento em 04/10/2013 da Campanha VAMOS – “Valores para 
Mobilizar os Servidores da SES/DF” e da Caravana VAMOS, com a visita de 23 unidades, de 07/10/2013 a 
22/11/2013: Ceilândia, Brazlândia, Hospital São Vicente Paulo - HSVP, Taguatinga, Samambaia, Recanto 
das Emas, Santa Maria, Gama, São Sebastião, Sobradinho, Paranoá, Planaltina, Parque de Apoio, Hospital 
de Base de Brasília - HBDF, Núcleo Bandeirante, Instituto de Saúde Mental - ISM, Guará, Asa Norte, 
COMPP, HAB, Secretaria de Vigilância à Saúde – SVS, Edifício Sede da ADMC e Asa Sul, em parceria com 
a ASCOM e a REDE SAÚDE/SUTIS. 

Planejamento e realização de 6 palestras “Executor de Contrato e Suas Atribuições”, para a 
melhoria do Macroprocesso de Abastecimento da Rede de Saúde do DF. 
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Planejamento e realização de 7 palestras de Sensibilização em Gestão de Processos para os 
servidores e gestores das Regiões de Saúde; 

Planejamento e realização de 3 turmas de Capacitação em Gestão de Processos, com  24 
horas de carga horária, com a seguinte participação por região: 

 
Região  Total de Participantes  

Região Norte (Sobradinho e Planaltina) 18 

Região Oeste (Ceilândia e Brazlândia) 18 

Região Sudoeste (Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas e HSVP) 18 

Somatório  54 

 
Elaboração e aprovação da alteração da estrutura da administrativa da SES/DF, assinada sob 

a forma de Decreto nº 34.155 de 21/02/2013, publicada no DODF de 22/02/2013. 
Elaboração e aprovação do Regimento Interno da SES/DF, publicado no DODF de 15/03/2013, 

sob a forma de Decreto nº 34.213 de 14/03/2013. 
Atualização e definição do fluxo de utilização de siglas e usuários do SICOP (SEPLAN e 

DIDOC/SUAG/SES) das unidades com siglas alteradas no Decreto 34.155 de 21/02/2013. 
Elaboração dos organogramas da SES/DF para atualização do Portal da SES. 
Elaboração e aprovação do Manual de Abastecimento de Medicamentos Padronizados da 

Rede de Saúde do Distrito Federal, por meio da Portaria nº 324, de 10 de dezembro de 2013, no DODF do 
dia 11/12/2013.  

Conclusão e encaminhamento para análise e aprovação pelo GAB/SES da Minuta Final do 
Decreto que aprova o Regimento Interno das Coordenações Gerais de Saúde e das Unidades de Saúde de 
Referência Distrital, em 25/10/2013. 

Participação da Visita Diagnóstica ao Hospital de Base, pela equipe de avaliadores do Joint 
Comission International, Projeto “ACREDITAÇÃO HOSPITALAR”, em parceria com o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, no período de 04/03 a 08/03/2013, e participação das reuniões com a equipe do Capítulo 
GLD (Governo, Liderança e Direção);  

Publicação da Portaria nº 19 de 04/02/2013, no DODF de 06/02/2013, que institui a Comissão 
para a elaboração dos Regimentos Internos das Coordenações Gerais de Saúde e das Unidades de 
Referência Distrital; 

Realização e coordenação de dezoito 18 reuniões com os membros da Comissão Permanente 
de Padronização de Formulários, oficializado através de publicação no DODF de 22/07/2013, com a 
Portaria nº 190 de 18/07/2013, com o objetivo de regulamentar os procedimentos para a sua utilização no 
âmbito da SES/DF.   

Participação no concurso do Prêmio 1º INOVASUS, Edital nº 44 de 05/09/2013, com a 
inscrição de dois (2) trabalhos: “Fóruns Temáticos como Estratégia de Educação para Melhorar a Gestão da 
SES/DF” e “O Desafio da Melhoria dos Processos de Trabalho da SES/DF, com a Remodelagem das 
Estruturas Organizacional e Regimental, para Alcance de Resultados”, sendo este último classificado entre 
os 20 melhores. 

 

Escritório de Projetos Estratégicos 
 

Coordenação Central da Política Nacional de Humaniz ação - CCPNH 
O principal objetivo é discutir e implementar os dispositivos e diretrizes a Política Nacional de 

Humanização (PNH) no âmbito das Coordenações Gerais da SES/DF de forma a promover o fortalecimento 
da atenção e gestão.  

Apresenta como principal desafio a transversalidade da política e a reflexão e mudança no seu 
modo de fazer com a proposta de “intervir nos processos de trabalho em saúde colocando-os em análise no 
encontro com os diferentes sujeitos envolvidos no seu fazer saúde”. O foco são as discussões pautadas na 
autonomia e protagonismo dos sujeitos, na co-responsabilidade entre eles, no estabelecimento de vínculos 
solidários, na construção de redes de cooperação e na participação coletiva no processo de gestão, visando 
o fortalecimento do SUS que dá certo. 

Um dos projetos prioritários desta coordenação é a implementação da classificação de risco, 
que teve suas ações iniciadas no final de 2011, com duas etapas: a primeira com foco na sensibilização e a 
segunda com foco na organização e reestruturação das portas das urgências e emergências da rede de 
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saúde, onde no segundo trimestre de 2013 iniciou-se a implantação de duas ferramentas – o Protocolo 
Manchester de Classificação de Risco e a Solução de Classificação de Risco.  

A implementação destas ferramentas vem sendo realizada com a inclusão de atividades de 
capacitação de gestores e profissionais sobre o processo de estruturação, utilização, organização e 
monitoramento desta ferramenta nos serviços de saúde.  

Os principais resultados alcançados foram: 

- Protocolo Manchester implantado em 94,5% dos pontos de urgência e emergência da 
SES/DF (minimamente em uma porta de entrada); 

- Capacitados 946 servidores (gestores, enfermeiros e médicos) como classificadores 
Manchester, sendo 568 capacitados pelos instrutores GBCR/SES e 378 pelos instrutores GBCR; 

- Solução de Classificação de Risco implantado em 94,5% dos pontos de urgência e 
emergência da SES/DF (nos pontos de atenção em uso do protocolo Manchester). 

 

Coordenação Técnica de Articulação de Redes Assiste nciais e Contratualização de Serviços em 
Saúde – CTARAS 

Tem como principal objetivo articular as atividades relativas à construção e desenvolvimento de 
redes assistenciais, promover a integração sistêmica das ações e serviços de saúde, colocando o cidadão 
como centro do sistema público de saúde do DF. Para isso coordena os processos de trabalho relacionados 
às redes temáticas prioritárias do Ministério da Saúde, a saber: Rede Cegonha, Rede de Atenção 
Psicossocial, Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
e Rede de Condições e Doenças Crônicas.  

Utiliza como estratégia central de trabalho a articulação técnica, promovendo a 
horizontalização das inúmeras discussões realizadas pelas diferentes Subsecretarias, Coordenações Gerais 
de Saúde e pelo Ministério da Saúde.  

Tem como principal desafio fortalecer os instrumentos de gestão em saúde por meio da 
implantação de redes assistenciais com foco nas necessidades em saúde da população, com 
responsabilização pela atenção contínua e integral e pelo cuidado multiprofissional.  

Outro projeto prioritário é o de contratualização de serviços. Suas atividades foram iniciadas no 
ano de 2011 e tratam da implantação na Região Sudoeste, dos dois grandes eixos do projeto: a integração 
clínica através do fortalecimento da atenção básica e da articulação entre os pontos de atenção e a 
contratualização como conceito e instrumento básico para a definição de responsabilidades, pactuação de 
indicadores e metas, alocação de recursos e transmissão dos objetivos estratégicos do Plano de Saúde do 
DF às diferentes regiões, unidades de saúde e aos profissionais.  

Ao longo deste projeto realizaram-se atividades de capacitação de gestores e profissionais 
sobre o processo de organização de redes de atenção, separação de funções e contratualização de 
serviços em saúde.  

Desenhou-se um modelo, como estratégia de produção de implicação dos atores e mudança 
nas relações dentro do setor público. Formularam-se instrumentos denominados Acordo Regional de 
Gestão - AGR, celebrado entre a Administração Central da SES e as Regiões de Saúde; e Acordo de 
Gestão Local - AGL, celebrado entre a Região Sudoeste e as unidades de saúde localizadas no território. 
Esses acordos possibilitam introduzir uma lógica contratual entre entidades que, por suas características, 
não podem firmar contratos entre si.  

Em dezembro de 2013 foram assinados os AGL das unidades básicas, UPAs e Hospitais da 
região, restando, como passo seguinte, a negociação das linhas de base e das metas dos AGL dos CAPS e 
das unidades isoladas, a saber: Unidade Mista de Taguatinga e Centro de Radiologia de Taguatinga. 

Principais resultados por rede temática. 
 

Rede Cegonha: 

•  Assegurada a oferta de testes rápidos para diagnóstico de gravidez, sífilis e HIV em todas 
as unidades de atenção básica; 

• Garantida a realização de exames de triagem para a gestante: papel filtro, análises clínicas 
e imunohematológicos; 

• Capacitados em boas práticas obstétricas, neonatais e infantis cerca de 1.200 profissionais, 
durante as oficinas e seminários; 

• Enviados cerca de 80 profissionais para visitas de cooperação técnica; 
• Regulados os leitos de cuidados semi-intensivos neonatais. 
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Rede de Atenção Psicossocial - RAPS 

• Constituição do Grupo Condutor Distrital;  
• Adesão da Rede junto ao MS; 
• Inclusão dos pontos de atenção da RAPS nas discussões dos Acordos de Gestão Local da 

região sudoeste. 
 

Rede de Urgência e Emergência - RUE 

• Publicação da Portaria contendo o Plano de Ação Regional do DF. 
 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - RCPD 

• Aprovação do Plano de Ação Regional pelo MS; 
• Habilitação como CER II da UMT e do CEAL; 
• Recepção do micro-ônibus para o CER II da UMT; 
• Definição das propostas de investimento para construção de 2 CER IV, 2 CER II e uma 

Oficina Ortopédica. 
 

Contratualização de Serviços em Saúde 

• Assinado o Acordo de Gestão Regional da região sudoeste; 
• Introduzido o tema de gestão clínica e segurança do paciente nas unidades básicas e 

hospitalares da SES; 
• Assinados os ACORDOS DE GESTÃO LOCAL das unidades básicas, UPAs e Hospitais da 

região sudoeste. 
 

Coordenação Técnica das UPAS no DF 
Tem como principal objetivo padronizar o trabalho oferecido pelas UPAs do DF de acordo com 

modelo assistencial definido pelo Ministério da Saúde. Uma das principais atividades é atuar junto aos 
gerentes tanto nas Unidades que estão em funcionamento, quanto nas que serão inauguradas, orientando 
sobre o trabalho a ser realizado, valorizando as boas ideias, encontrando novas formas para resolução de 
problemas e inovando sobre o conceito de serviço público, fazendo com que o servidor e os prestadores de 
serviços reconheçam sua importância em servir a população e sintam-se parte fundamental do processo. 
Além disso, também é responsável pelo acompanhamento de obras, aquisição de bens, recursos humanos 
e materiais, abertura e funcionamento, orientação das equipes e integração das UPAs com Redes de 
Urgência e Emergência - RUE.  

A Coordenação Técnica das UPAs tem como missão planejar, organizar, acompanhar e 
integrar as Unidades de Pronto Atendimento do Distrito Federal para atender as necessidades de urgência 
e emergência da população. E como visão ser reconhecida como uma coordenação pública de excelência 
em gestão e inovação em saúde.  

Suas principais características envolvem o deslocamento entre as Unidades conforme 
necessidades de trabalho e a gestão compartilhada, com a colaboração de um colegiado composto por um 
representante de cada setor da UPA. A função do grupo é fazer o levantamento de problemas nas Unidades 
e também das possíveis soluções, para posterior discussão e implantação de melhorias. As reuniões 
ocorrem mensalmente, ou quando há necessidade. 

Atualmente funcionam no Distrito Federal 04 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nas 
cidades de Samambaia, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante e São Sebastião. Além dessas, serão 
inauguradas mais 11 UPAs em Ceilândia (Ceilambódromo), Sobradinho, Gama, Ceilândia Norte, Estrutural, 
Taguatinga, Santa Maria, Planaltina, Itapuã, Brazlândia e Plano Piloto. 

Todas as Unidades de Pronto Atendimento do DF são do tipo III, com capacidade de 
atendimento de até 450 pacientes por dia.  

 

Unidade de Administração Geral 
No exercício de 2013, a SUAG realizou diversas ações, dentre elas, as relacionadas abaixo: 
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Contratos e Convênios  

• Celeridade na gestão dos processos administrativos para a consecução de contratos, atas, 
termos aditivos e ajustes diversos, com vistas à celebração dentro do prazo legal; 

• Elaboração de cálculos para demonstrativos financeiros nos processos administrativos para 
concessão de reajustes, inclusões e exclusões contratuais; 

• Análise e gestão contratual quanto à aplicação ou não de penalidades, solicitações de troca 
de marca e prorrogações de prazo de entrega; 

• Solicitação de capacitação de servidores em cursos sobre leis de licitação e contratos 
administrativos (lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02); 

• Força tarefa quanto à juntada de documentação de processos e demonstrativos financeiros 
para elaboração de prestação de contas de convênios e para resposta a diligências, visando à retirada de 
convênios da inadimplência; 

• Parceria junto ao Ministério da Saúde e o GDF nos trabalhos visando à retirada de 
convênios da inadimplência; 

• Intensificação da comunicação (intercâmbio de informações) e reuniões junto à área de 
convênios por parte do órgão concedente; 

• Reuniões sobre a distribuição de responsabilidades a serem assumidas por setores da 
SES-DF quanto à inserção de dados no Portal de Convênios do Governo Federal  - SICONV, conforme 
Decreto nº 34.693, de 25/09/2013; 

• Celeridade na gestão de processos administrativos para a consecução de convênios, 
contratos de repasse, termos de cooperação técnica, termos aditivos e outros ajustes congêneres, com 
vistas à celebração dentro do prazo legal;  

• Solicitação de capacitação de servidores, inclusive no que diz respeito ao SICONV; 
• Aumento da supervisão dos relatórios dos executores de convênio; 
• Atualização e reorganização do acervo físico de convênios, em caixas-arquivo e pastas, de 

modo a manter os documentos de prestação de contas aprovadas de convênios pelo prazo de 10 (dez) 
anos, conforme preceitua o parágrafo 3º do art.3º da portaria interministerial nº 507, de 24/11/2011; 

• Reuniões com áreas técnicas da SES-DF (DICOF/FSDF e SUAG) com vistas à criação de 
estrutura para o controle financeiro e orçamentário de convênios e outra para análise de prestação de 
contas de convênios, dos quais a SES atua como concedente. 

 

Resultados Alcançados 

• Celebração/formalização de: 
Descrição   

 
 
 

Ajustes Diversos 
 
 
 
 
 

Nº Aprox . 
Atas de Registro de Preços 514 
Contratos 210 
Termos Aditivos (Prorrogação, Reajuste De Preços, Exclusão /Inclusão) 260 
Termos de Permissão De Uso 01 
Contrato de Comodato 01 
Termo de Cessão de Uso 03 
Termo de Doação 06 

Contrato De Gestão 01 

• 2.691 processos analisados (para aplicação de penalidades, solicitações de troca de marca 
e prorrogações de prazo de entrega); 

• Elaboração de 48 demonstrativos de cálculo dos valores para reajustes contratuais e 18 
para inclusão/exclusão contratual; 

• Retirada de todos os Convênios Federais da inadimplência, limpando o CNPJ da SES/DF 
junto ao CAUC/SIAFI (Cadastro único de inadimplência de Convênios), conforme histórico demonstrado na 
tabela abaixo: 

Demonstração da Inadimplência em % Período de 2010 a 2013 
Ano  Quantidade  Baixa em % 

2010 24  

 

100 

2011 13 

2012 5 

2013 0 
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• Aprovação de 15 Prestações de Contas de Convênios Federais pelo órgão concedente de 
recursos, convênios esses que continham pendências administrativas e financeiras e que se encontravam 
há muitos anos nas áreas técnicas do Ministério da Saúde sob análise; 

• Início do registro e acompanhamento da execução de convênios e contratos de repasse no 
Portal de Convênios do Governo Federal – SICONV 

• Gestão de processos administrativos (celebração/formalização, cancelamento, prorrogação 
e outros) de: 

 

• Início do registro de Convênios e congêneres no SIGGO – Sistema Integrado de Gestão 
Governamental, com o advento do novo registro da SES/DF. 

 

Abastecimento  
As atividades voltadas ao abastecimento consistem na coordenação das atividades 

relacionadas ao recebimento, conferência, classificação, controle, guarda e distribuição de material de 
consumo de almoxarifado. 

As informações no Sistema de Materiais quanto aos meses de novembro e dezembro, ainda 
não foram liberadas, uma vez que o balancete financeiro não havia sido fechado. 

O saldo de material de consumo apurado até então, pela Comissão de Inventário de 2013, 
totaliza o valor de R$ 4.075.358,61 (quatro milhões, setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
sessenta e um centavos). Cumpre informar que o término da apuração da Comissão de Inventário ocorreu 
em 31/12/2013. 

 

Documentação e Informação 
Compreende o trâmite da comunicação administrativa no que se refere à movimentação de 

entrada e saída de documentos internos e externos, ou seja, cartas, ofícios, comunicados, memorandos, 
circulares etc.  

Com relação ao número de processos autuados por ano, de acordo com a série histórica 
demonstrada abaixo, são autuados por ano, mais de 15.000 processos. 

 
Processos Autuados na SES/DF - Administração Centra l 

Ano Total 

2009 16446 

2010 15202 

2011 15856 

2012 16346 

2013 15369 

 

Convênio/Descrição Vigentes 
Prestando 

Contas 
Encerrados 

Convênios Federais(com a União) SES/DF como convenente 09 13 115 

Contrato de repasse 13 0 15 

Convênios com ou sem recursos do GDF (SES como 

concedente) 

09-Convênios  

09-Termos de  

09-Cooperação Técnica  

- 

- 

127 

05 

Total Geral  40 13 162 

Obs.: Até o presente a Secretaria de Saúde ainda não possui uma unidade administrativa técnica específica, constituída de  servidores com 
formação e conhecimento habilitados na área de fiscalização/auditoria contábil e financeira, para análise de prestação de contas de convênios em 
que a SES atue como Concedente; motivo pelo qual alguns campos da tabela não contêm os dados estatísticos quanto à prestação de contas 
destes convênios. 
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Central de Compras 
Os quantitativos trabalhados em 2013, na Central de Compras, foram os descritos abaixo: 
 

 
Pregões 

 
Pregões Homologados 
 

 
Total de Itens 

 
Itens Adquiridos 

128 57 1129 244 

 
Contabilidade, Orçamento e Finanças 

A Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças - DICOF/SUAG tem como competência a 
gestão do orçamento da Secretaria de Saúde, bem como a análise de notas fiscais para pagamentos dos 
parceiros por meio de contratos administrativos e notas de empenhos, além da análise de concessão de 
suprimento de fundos autorizados pelo ordenador de despesas.  

Ressalta-se também que a DICOF é a responsável pela liquidação e emissão de previsão de 
pagamento conforme os ditames do Decreto 32.598/2010, de 15 de dezembro de 2010, que trata das 
Normas de Execução Orçamentária e Financeira. Entre as atividades já elencadas, a DICOF é responsável 
também pela área Contábil, como a análise e conciliação das contas contábeis de natureza orçamentária, 
financeira e patrimonial da SES/DF, o controle e acompanhamento da escrituração e guarda dos registros 
de bens imóveis da SES/DF, a supervisão do Sistema de Contabilidade da SES, junto ao Sistema Integrado 
de Gestão Governamental – SIGGO, a análise das contas de retenções de multas, ISS, INSS e IRRF, 
quando da apuração de SUPERAVIT FINANCEIRO, etc. 

Além das atribuições inerentes dispostas abaixo, incluem-se também, a elaboração da folha de 
pagamento de pessoal desta SES, além do pagamento de consignatários, ressarcimento de servidores 
cedidos, etc. 

 
       Notas de Alocação de Recurso / Despachos Diversos 
 
Notas de Alocação de Recurso  6.193 

 
Total Anual Alocado 
 

R$ 2.457.512.561,42 

 

Apuração dos Empenhos 
Exercício 2013  Notas de Empenho  Total Empenhado  

1º Quadrimestre 4408 R$ 964.806.633,19 

2º Quadrimestre 3516 R$ 852.992.194,84 

3º Quadrimestre 3294 R$ 1.224.044.610,10 

Total de Empenhos  11218 R$ 3.041.843.438,13 

 
Processos para pagamento 

Total de Processos para pagamento  5.051 

Total de Notificações de multa  3.262 

Total de processos enviados para pagamento  8.313 

 

Produtividade quanto à emissão de documentos. 
Número de Notas de Lançamento   

(Liquidação) 
Número de Previsões de Pagamento   

(NF analisadas p/ pagamento) 
38.162 45.000 

 
Análise, Prospecção e Aquisições  

Quanto à Análise, Prospecção e Aquisições, foram realizadas as seguintes ações: 
• Análise de Termos de Referências e Projetos Básicos; 
• Orientações voltadas para as áreas demandantes; 
• Sugestões de modalidades de licitação e os casos de dispensa e inexigibilidade; 
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• Elaboração de despachos com conteúdo informativo sobre a melhor forma de instruir 
processos; 

• Estudos sobre as atualizações legislativas no que concerne a área de Compras Públicas 
• Buscou-se desenhar modelos de despachos e de checklists, objetivando a padronização da 

área; 
• Foram elaborados alguns modelos de Termo de Referência e Projeto Básico com intuito de 

facilitar a análise e a orientação das áreas demandantes; 
• Capacitação dos servidores por meio de cursos de formação. 
 

Pesquisa de Preços 
Após a análise do objeto, é definido o tipo de pesquisa a ser realizada e as ferramentas que 

serão utilizadas. Utiliza-se a plataforma Bionexo, e-mail do Gmail, telefone e bancos de preços públicos 
gratuitos disponíveis na internet. A escolha depende do objeto a ser adquirido ou serviço a ser contratado.  

Para medicamentos, utilizam-se os bancos de preços públicos, como Comprasnet, E-Compras 
DF, Banco de Preços em Saúde – BPS, Sistema Integrado de Saúde – SIS com cadastro das últimas 
aquisições, entre outros. Para materiais médicos, equipamentos e serviços são utilizados os mesmos 
cadastros, assim como os demais meios de contato com fornecedores. 

Após a pesquisa de preços públicos e/ou propostas de empresas privadas, consolida-se a 
planilha de preços, meio de obtenção de valores de referência para cada item pretendido, necessária para 
atender o Art. 7°,§2°, II da Lei Nº. 8.666/93. 

O valor referencial é calculado a partir do cálculo da mediana dos preços considerados válidos, 
em observância às orientações contidas no Memorando/Decisão N° 157/2013 – GAB/SUAG/SES. 

Em seguida é elaborado um relatório que descreve as ações e fatos relevantes ocorridos 
durante o levantamento dos dados. Todos os documentos comprobatórios da pesquisa são então juntados 
aos autos.  

No que diz respeito à uniformização da Estimativa, cabe salientar que a pesquisa deverá 
conter, no mínimo, três preços válidos (preços que atendam às especificações do Termo de Referência) que 
deverão ser pesquisados em: 

• Atas de Registro de Preço de outros órgãos a serem pesquisadas nos sites de compras de 
cada órgão; 

• Banco de Preços da Saúde devendo-se considerar o período de 12 meses e o ganho de 
escala; 

• Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG: Consulta a atas de outros 
órgãos e estados, considerando o ganho de escala; 

• E-compras GDF – Consulta a Pregões e Atas de Registro de Preço do GDF; 
• Índices Oficiais como Tabela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos; 
• Consulta de contratos vigentes em outros órgãos para serviços de grande porte, devendo-

se considerar suas repactuações; 
• Consulta a Empresas que forneçam o material ou serviço solicitado; 
• Banco de Dados DW do Comprasnet; 
• Bionexo. 
 

Preparação  
Na preparação é feita a Autorização de Fornecimento de Material – AFM.  O processo já 

contém o Pedido de Aquisição de Material - PAM, o anexo da ata e o recurso alocado. É realizada então a 
AFM e os autorizos para empenho. Em 2013, a quantidade de processos encaminhados ao empenho foi de 
aproximadamente 2.275.  

 

Corregedoria 
A Corregedoria da Saúde foi criada com o objetivo de concentrar, modernizar e aperfeiçoar o 

sistema de apuração de desvios de condutas, bem como implementar o Controle Interno e otimizar o 
Sistema de Auditoria da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.  

Por meio da Portaria nº 150, de 21 de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal nº 59, de 22 de março de 2013, o Corregedor-Geral da Saúde resolveu que fica instituído o controle 
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de produtividade das atividades de auditagem de competência da Corregedoria da Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do Relatório de Atividades de Auditoria – RATA, cuja 
elaboração é de responsabilidade de auditor de saúde e possui periodicidade semanal. 

Na Portaria nº 525, de 14 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal 
nº 244, de 21 de novembro de 2013, o Corregedor-Geral da Corregedoria da Saúde institui o controle de 
produtividade das atividades afetas ao Gabinete da Corregedoria da Saúde e o controle de produtividade 
das atividades afetas à Gerência de Investigação Preliminar. 

Por meio da Portaria nº 547, de 24 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal nº 277, de 26 de dezembro de 2013, o Corregedor-Geral da Corregedoria da Saúde instruiu a 
formação e o modus operandi das Comissões Permanentes de Disciplinas (CPDs) e das Comissões 
Especiais de Disciplina (CEDs), bem como instituiu cinco CPDs e uma CED, e designou dezoito servidores 
a fazerem parte do quadro de suplentes desta Corregedoria. 

 

Produtividade 
No ano de 2013, a Corregedoria da Saúde encaminhou 177 (cento e setenta e sete) denúncias 

para que se procedessem as investigações preliminares que, somadas à demanda reprimida de 390 
(trezentos e noventa) denúncias de 2012, totalizou 567 (quinhentas e sessenta e sete) denúncias para 
análise. Concluíram-se 180 investigações, com as seguintes sugestões: 

 

Conclusões Quantidade 

Arquivamentos 126 

Instauração de PAD 53 

Instaurações de Sindicância 1 

 

 
Neste exercício também foram instaurados 186 (cento e oitenta e seis) Processos 

Administrativos Disciplinares e 4 (quatro) Sindicâncias. 
O Corregedor-Geral da Corregedoria da Saúde proferiu o julgamento de 155 procedimentos 

disciplinares, resultando nas decisões administrativas seguintes: 
 

Julgamentos Proferidos Quantidade 

Abertura de Auditoria / Nota Técnica 1 

Advertência 6 

Arquivamento 52 

Demissão / Exoneração 23 

Extinção de Processo 2 

Instauração de PAD 4 

Instauração de novo PAD 40 

Suspensão 27 
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Ao término do exercício de 2013, foram realizadas 26 (vinte e seis) Auditorias; elaboradas 186 
Notas Técnicas de Auditoria e 76 Relatórios Técnicos de Auditoria. 

 

 

 

Durante o exercício de 2013 foram respondidas 440 denúncias advindas da Ouvidoria da 
Saúde por meio do Sistema TAG – Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública. 

 

Prejuízos Estimados 
Desde 2011, a Corregedoria da Saúde vem fazendo um trabalho no que tange ao 

levantamento do prejuízo estimado, de acordo com a data do conhecimento do fato. Os dados a seguir, 
referem-se ao valor estimado dos prejuízos estimados dos procedimentos disciplinares e de auditagem 
abertos em 2013. 

Ano Prejuízo Estimado Total 2013 
em R$ 

2003 160.909,77 

2004 295.635,37 

2005 47.266,37 

2006 70.666,37 

2007 874.890,87 

2008 218.656,19 

2009 17.374.183,18 

2010 16.222.879,14 

2011 1.737.499,63 

2012 2.515.677,64 

2013 935.665,23 

Total 40.453.929,76 
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Procedendo-se ao mapeamento do prejuízo estimado por natureza do fato, foi estimado o 
prejuízo levantado em sede de Auditorias, Notas Técnicas de Auditoria, Sindicâncias e Processos 
Administrativos Disciplinares, classificando-se os seus respectivos objetos, conforme o quadro a seguir: 

 
Prejuízo Estimado por Natureza do Fato R$ 

Acidente de Trânsito Envolvendo Veículo Oficial 10.770,34 

Assédio Moral 890,00 

Conduta Inadequada em Serviço 825.127,95 

Deficiência no Atendimento A Pacientes 400.000,00 

Desvio de Materiais Permanentes 11.170,00 

Improbidade Adminstrativa 784.237,95 

Irregularidade Na Aquisição de Materiais de Consumo 328.823,86 

Irregularidade na Aquisição de Materiais Permanentes 80.454,85 

Irregularidade na Aquisição de Medicamentos 804.224,50 

Irregularidade na Contratação de Serviços 3.812.860,91 

Irregularidade na Execução de Contrato 30.397.649,52 

Irregularidade na Guarda de Medicamentos 654.016,82 

Irregularidade no Controle de Medicamentos 4.184,14 

Irregularidade no Fornecimento de Medicamentos 147.989,82 

Não Observância De Normas de Protocolo Médico 400.000,00 

Não Observância de Normas Legais 9.759,86 

Não Observância de Normas Regulamentares de Trabalho 1.415.399,55 

Pagamento Indevido a Servidor 365.603,46 

Uso Indevido de Veículo Oficial 766,17 

Total 40.453.929,76 

 

Capacitação 
Durante o exercício de 2013 a Corregedoria da Saúde encaminhou para treinamento: 2 

servidores no Sistema TAG e 2 servidores no Sistema GEPLANES. 
 

Avanços 

• Monitoramento eletrônico das irregularidades, tratando os dados e informações gerenciais 
dos bancos de dados da Corregedoria da Saúde; 

• Desenvolvimento de estudos para a criação de Sistema de Informação e Gestão do 
Conhecimento, em plataforma web, abrangendo as atividades correcionais; 

• Estreitamento das relações profissionais com os órgãos de controle externo, policiais e do 
Ministério Público.  

 
Ouvidoria  

A Ouvidoria Geral, no ano de 2013, alcançou grandes avanços como:  
• Implantação de melhorias no sistema de informação, TAG – Sistema de Ouvidoria e Gestão 

Pública, em parceria com a Ouvidoria Geral do Governo do Distrito Federal; 
• Aprimoramento da fonte de dados com maior detalhamento de informações, permitindo 

maior qualidade dos relatórios; 
• Promoção da ampliação de serviços prestados pela Ouvidoria por meio do formulário 

eletrônico no site da SES/DF; 
• Integração com as equipes de Ouvidores das unidades de saúde, proporcionando melhor 

acompanhamento das atividades desenvolvidas e das dificuldades locais, fortalecendo a Ouvidoria, como 
instrumento de gestão estratégica na identificação de oportunidades de melhorias no aprimoramento dos 
serviços prestados pela SES-DF; 

• Elaboração e distribuição periódica de relatórios, com o objetivo de fornecer informações 
importantes para subsidiar tomada de decisão pelos gestores; 

• Fortalecimento das relações da Ouvidoria com os gestores; 
• Fortalecimento das ações das Ouvidorias das Unidades de Saúde na gestão; 



Relatório Anual de Atividades – SES – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1021 

 

• Participação na Comissão da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do 
Sistema Único de Saúde – PARTICIPASUS, que trata de recursos financeiros oriundos da Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa/MS; 

• Formação de profissionais de Ouvidoria, por meio de treinamentos, cursos de capacitação, 
seminários, oficinas e congressos para ouvidores e servidores atuantes em ouvidoria; 

• Promoção de reuniões frequentes para planejamento e decisões unificadas com os 
Ouvidores das Unidades de Saúde; 

• Supervisão técnica das atividades realizadas pelos Ouvidores; 
• Efetivação do atendimento à Lei de Acesso à Informação;  
• Efetivação do Serviço de Informação ao Cidadão – E-SIC; 
• Contribuição com a organização administrativa, com a sistematização do direito de acesso à 

informação pública; 
• Fortalecimento das ouvidorias como instituição e instâncias de garantia dos direitos 

humanos; 
• Disponibilização de materiais de divulgação das atividades da Ouvidoria de forma ampla, 

abrangendo o público interno (servidores) e externo (usuários); 
• Sensibilização dos gestores quanto à importância do cumprimento de prazos para respostas 

às manifestações;  
• Continuidade da realização do controle de qualidade das respostas às manifestações 

recebidas dos usuários; 
• Participação na comissão de organização do Prêmio “Reconhece-SES – 2013”; 
• Sistematização das manifestações (elogios) para premiação Reconhece-SES – 2013; 
• Manutenção de bom índice de resolubilidade em aproximadamente 74%, apesar do 

aumento no número de demandas; 
• Realização da pesquisa da Rede Cegonha no DF (Projeto Piloto) – Ouvidoria Ativa – 

compromisso com a humanização e qualidade da assistência materno-infantil. 
Os resultados obtidos pela Ouvidoria referente ao número de manifestações acolhidas e 

registradas nos sistemas de informações utilizados pela Ouvidoria da Saúde, no exercício de 2013 foram: 

Tipos de Manifestações 

Tipo Quantidade 

Elogio 2.436 

Pesquisa 595 

Reclamação 16.200 

Solicitação 8.082 

Sugestão 152 

Denúncia 1790 

Total 29.255 
* Fonte: Sistema TAG e OuvidorSUS. 
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Situação das Manifestações  
 

 

 

 
             * Fonte: Sistema TAG e OuvidorSUS. 

 

5% 20%

75%

Em andamento Pendentes Concluídas

 
 

Considerando os resultados apresentados, elenca-se a seguir, os 10 (dez) assuntos mais 
frequentes, registrados por meio do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG, conforme tabela abaixo: 

 

Dez Principais Assuntos Registrados  

ASSUNTO TOTAL %* 

Solicitação de agendamento de consulta 2.085 7,59% 

Solicitação de fiscalização vigilância sanitária 1.758 6,40% 

Mau atendimento em unidade de saúde 1.712 6,23% 

Dificuldade no agendamento de consulta 1.660 6,04% 

Elogio ao atendimento de profissionais de saúde 1.619 5,90% 

Falta de medicamento na rede SUS 1.353 4,93% 

Demora no atendimento em unidade pública de saúde 905 3,30% 

Falta de especialidade médica 904 3,29% 

Solicitação de agendamento de cirurgia 850 3,10% 

Solicitação de agendamento de exame médico 757 2,76% 

SUBTOTAL 13.603 49,54% 

TOTAL 27.463 100% 
* Este percentual é um valor aproximado em relação ao total geral de demandas 
** Fonte: Sistema TAG. 

 

Congresso, Cursos e Eventos 

• Organização de reuniões mensais com os Ouvidores Regionais; 
• Participação em encontros periódicos promovidos pelo Departamento de Ouvidoria Geral do 

SUS – DOGES/MS, com o objetivo de alinhar as condutas relacionadas ao sistema nacional de ouvidorias 
do SUS em todo o país; 

• Promoção de palestra no 10º Fórum Temático Regional da SUPRAC: “Ouvidoria: 
Participação democrática e ferramenta de gestão” para os servidores da Coordenação Geral de Saúde do 
Gama – CGSG; 

• Participação no I Seminário Brasileiro de Ouvidorias Hospitalares do Sistema Nacional de 
Ouvidorias; 

• Participação na Caravana das Ouvidorias da Região Centro-Oeste; 
• Participação no III Encontro da Ouvidoria do SUS do Estado de Goiás; 

SITUAÇÃO QUANTIDADE 

Em andamento 1.458 

Pendentes 5.762 

Concluídas 22.035 

TOTAL 29.255 
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• Participação no XVI Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman; 
• Realização de palestra “Transparência e acesso à informação”; 
• Realização de palestra “Segurança da informação”; 
• Participação no Curso Livre em Auditoria e Ouvidoria do SUS, promovido pelo 

Departamento de Ouvidoria Geral do SUS – DOGES/MS; 
• Realização de evento em comemoração “5º Aniversário da Ouvidoria SES/DF”. 

 

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A SES/DF no cumprimento de sua missão, "Garantir ao cidadão acesso universal à saúde 
mediante atenção integral e humanizada", busca dispor as condições para a proteção e recuperação da 
saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e 
melhorando a vigilância à saúde. Para alcançar esse escopo, a SES/DF realiza ações em três eixos, 
infraestrutura, gestão e atenção à saúde. Nesse contexto, as ações relevantes realizadas em 2013 em cada 
um desses eixos serão apresentadas. 

 

Atenção à Saúde 
Reorganização da rede de urgência e emergência – adoção da classificação de riscos, 

implantação da linha de cuidado para o AVC, IAM e trauma, preparação para os grandes eventos incluindo 
a Copa do Mundo (plano de contingência);  

• No ano de 2013, os Pontos de Atendimento de Urgência e Emergência da SES-DF 
realizaram aproximadamente 2,8 milhões de atendimentos, sendo que 30% desses atendimentos foram 
feitos pelas 04 UPAs operantes (Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia e São Sebastião) 
alcançando  90% de resolutividade dos casos recebidos; 

• Os Prontos Socorros (13) foram responsáveis por 1,9 milhões de atendimentos no ano de 
2013, e reduziram em 27% a sua Taxa de Ocupação, comparadas com o ano de 2012, reflexo de sua 
resolutividade; 

• O SAMU recebeu 973 mil chamadas. Destas, 181mil foram trotes o que representou 18% do 
total.  Atualmente o SAMU DF tem sido apresentado pelo Ministério da Saúde como uma das experiências 
mais bem sucedidas, considerando o cenário nacional. É composto por cerca de mil profissionais, com uma 
frota de 39 ambulâncias (30 unidades básicas, 08 avançadas e 01 unidade bariátrica); 

• Foram realizados 249 mil atendimentos pelas unidades móveis do SAMU. 
Aproximadamente 40% dos atendimentos são resolvidos no local, não sendo necessário o deslocamento 
até o hospital; 

• Melhoria da atenção materno infantil – implantação da rede cegonha e da carreta da mulher 
(mortes evitáveis por meio do diagnóstico precoce para o câncer de colo de útero e de mama) – foram 
realizados mais de 100 mil exames entre ecografias, mamografias e preventivo CaCU; 

• 04 (quatro) Carretas da Mulher em atividade, que realizaram 103.210 (cento e três mil 
duzentos e dez) exames em 2013, sendo 35.341 (trinta e cinco mil trezentos e quarenta e um) Mamografias, 
36.677 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e sete) Ecografias diversas, e 31.192 (trinta e um mil cento e 
noventa e dois) Prevenções de câncer de colo de útero;  

• Rede Cegonha: Ampliação das Unidades de Referência para Assistência a Gravidez de Alto 
Risco: HMIB; HRS; HRT; HRSAM; HRG; 

• As regionais do Guará, Núcleo Bandeirante, São Sebastião, Taguatinga, Asa Sul, 
Planaltina, Gama e Paranoá, conseguiram ultrapassar a meta de 75% de investigação de óbito fetal e 
infantil em 2013 no DF, preconizada pelo Ministério da Saúde;  

• A rede SES realizou 41.323 partos/2013, mantendo a média de 3.444 partos/ mês e 115 
partos/dia; 

• Alcançada a meta de 57% para a Proporção de Partos Normais prevista para 2013, assim 
como a manutenção do número de óbitos maternos abaixo de 20 ocorrências (meta: ≤ 20); 

• Aumento do número de transplantes no DF – assumindo a liderança nacional nos 
transplantes de órgãos: coração, córnea, fígado e rim. O DF é a unidade da federação com maior número 
de doadores por milhão de pessoas: 33 d.p.p. considerando a cidade mais desenvolvida em transplantes - 
Madri (Espanha), que tem a média de 36 d.p.p; 

• Foram realizados 543 transplantes em 2013, sendo 183 transplantes de órgãos (28 
corações, 48 fígados, 105 rins, 02 pulmões), e 360 transplantes de tecidos (córneas); 

• Em 2013, o DF realizou o primeiro transplante de pulmão, e o 1º transplante de medula 
óssea; 
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• Contratou o serviço aéreo para transplante; 
• Ampliação da cobertura da área da saúde mental. Até 2015 atingiremos a meta preconizada 

pelo MS de 0,70. Além disso, foram habilitados 45 novos leitos de saúde mental pelo Ministério da Saúde. 
Expansão da cobertura populacional de CAPS 2010-2013 em 148%, a 2° maior expansão do país. 
Atualmente a Saúde Mental no DF é composta por 01 Unidade de acolhimento em funcionamento em 
Samambaia, e por 15 (quinze) CAPS: 05 (cinco) CAPS Transtorno Mental Adulto (ISM; Taguatinga; 
Paranoá; Samambaia e Planaltina), 01 (um) CAPS - Centro de Orientação Médico Psico-Pedagógico e 09 
(nove) CAPS Álcool e Drogas (Rodoviária; Samambaia; Ceilândia; Taguatinga; Itapoã; Santa Maria; Guará; 
Sobradinho e Brasília); 

• O Programa Saúde da Família, contava com 117 equipes em 2011 (15% de cobertura), 
ampliando para 259 equipes em 2013 (27,5% de cobertura), apresentando uma expansão da cobertura 
populacional da ESF 2010-2013, aproximadamente de 70% neste período a 2ª maior expansão do país. O 
crescimento do número de ESF no período 2011 – 2013 foi de 121,37%; 

• Programa Saúde na Escola foi implantado em 2009 pelo Ministério da Saúde, foi iniciado no 
GDF com 26 escolas, 22 unidades básicas e 03 ESF (51 unidades). Em 2011 passou a contar com 47 
Escolas, 22 Centros de Saúde e 17 ESF, (86 unidades). Em 2012 aumentou para 53 Escolas, 21 Centros 
de Saúde e 22 ESF, (96 unidades) e, em 2013 alcançou 132 Escolas e 88 UBS´s (220 unidades); 

• Cerca de 90 mil estudantes foram assistidos pelo Programa Saúde na Escola em 2013, com 
crescimento de 20% nos últimos 03 anos; 

• O serviço de Atenção domiciliar da Secretaria de Saúde do DF existe em todas as 15 
Coordenações Gerais de Saúde do DF, atingindo 9.405 visitas domiciliares, 24.536 atendimentos 
ambulatoriais, 35.158 procedimentos domiciliares, 7900 pacientes cadastrados, 1.219 pacientes ativos e 
131 admissões no programa; 

• Entre as ações preventivas na área da vigilância em saúde - vacinação quadrivalente contra 
o HPV, ações preventivas e promocionais contra a dengue, incluindo o teste rápido; leishmaniose, 
certificação sanitária para a Copa do Mundo, vacina contra a gripe com 88,9% do público-alvo (meta 
nacional 80%) e contra a pólio (97,2 % do público-alvo superando a meta nacional de 95%). 

• Foram mais de 1,8 milhões de imóveis visitados no combate a dengue, 30 mil Kits 
educativos distribuídos na Secretaria de Educação – Escolas, e Secretaria de Saúde, e distribuidos 150mil 
Kits “teste rápido” para dengue; 

• No combate a Leishmaniose, 231 visitas em domicílio foram realizadas com 30 domicílios 
positivos para Leishmaniose Visceral – LV (13%) e 05 para Leishmaniose Tegumentar Americana – LTA 
(2,2%). O número de exames realizados na população canina foi de 6.901 com 626 casos reagentes 
confirmados (9%). 

• Foi alcançado 97% de cobertura da Vacina Tetravalente/Pentavalente em crianças menores 
de 01 ano; Implantação da Vacina HPV em escolas da rede pública e privada com 162.861 doses aplicadas; 
Mais de 1,5 milhão de vacinas foram aplicadas em 2013;  

• Na campanha de Vacinação contra a Influenza foram aplicadas 409.664 doses, cobertura 
vacinal de 90,5% da população alvo de crianças de 6 meses a ≤ 2 anos, idosos, profissionais de saúde, 
gestantes, puérperas, população prisional e portadores de comorbidades; 

• 14 milhões de preservativos masculinos foram distribuídos; 
• Foram notificados 1.587 casos de agravos à saúde do trabalhador (92% da meta: 1722 

notificações); 
• 5.709 Inspeções sanitárias foram realizadas; 4.968 Estabelecimentos de Medicamentos 

inspecionados; 6.342 Estabelecimentos Saúde Inspecionados; 13246 Estabelecimentos Alimentícios 
Inspecionados; 383 Estabelecimentos de Saneantes Inspecionados; 

• Selos copa do mundo: 274 restaurantes visitados pela VISA: 30 receberam Selo A, 50 
receberam Selo B, 24 receberam Selo C, e 23 foram reprovados. Efetuada a vacinação de 15.899 pessoas, 
com total de 28.602 doses aplicadas de tríplice viral pelas equipes volantes; 

• Foram realizadas 7.328.510 consultas e atendimentos; 131.911 internações em 2013. 
Houve um aumento de 16,89% no número de cirurgias, de 21,74% nos exames de patologia e 24,4% nos 
exames de imagenologia (1,3 milhões de exames radiológicos); 

• O Hemocentro atingiu a meta proposta para o indicador “Índice de doação na população do 
DF” estipulada em 2%, e atingiu 97,2%  (meta) para o “Índice de satisfação do Doador” no ano de 2013. 
Superou a meta de 45% do Índice de doadores fidelizados 2010/2013, e obteve o percentual de 84,2% do 
Índice de Atendimento das Solicitações de Hemocomponentes de Rotina (Meta 85%). Atingiu 100% de 
atendimento as Solicitações de Emergência (fora da rotina). 
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Melhorias na área de Gestão 

• Recomposição da força de trabalho da SES DF – mais de 14,7 mil profissionais admitidos 
de 2011-2013, mas com saldo de 8.400 após vacâncias (aposentadorias, exonerações e demissões);  

• Implantação do ponto eletrônico – 55% dos servidores já cadastrados; 
• Credenciamento/Reclassificação de 102 leitos de UTI; Aumentado o número de leitos de 

UTI tendo como os  principais beneficiados HBDF, HMIB e HRS; 
• Credenciamento/Reclassificação de 45 leitos de SHRAD e Transtornos Mentais (HMIB, 

HRT, HRGU, HRPa, HRS, HRSM, HRG); Credenciamento de 05 CAPS; Credenciamento do Serviço de 
Assistencial de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular e Laboratório de Eletrofisiologia – ICDF; 
Credenciamento dos 06 Serviços de Terapia Nutrição Enteral (HBDF, HRT, HRPa, HRC, HRSam, HRG)   e 
Serviço de Triagem Neonatal; 

• Profissionalização da gestão com ênfase no planejamento–gestão estratégica, implantação 
da gestão de custos em hospitais públicos no DF – pioneiro no Brasil, e melhoria do fluxo da compra de 
medicamentos, insumos e materiais médicos hospitalares com maior agilidade nas compras; 

 Organização dos fluxos assistenciais por meio da regulação dos serviços, FILA ZERO para 
procedimentos de Angioplastia e Cateterismo, para exames de Ecocardiografia, Estudo Eletrofisiológico e 
MAPA;.  

• Diminuição da fila de espera em 97,9% por Ressonância Magnética - 2012/2013. 
Diminuição da fila de espera em 80,4% para Densitometria Óssea - 2012/2013. Diminuição de 54,3% da fila 
de espera em Exames de MAPA, HOLTER, TESTE ERGONOMETRICO e TILT TEST - 2011/2013. 
Diminuição da demanda reprimida dos exames regulados em 79,5% - 2011/2013; 

• Telemedicina – Sistema Integrado de Laudos Cardiológicos com instalação de 73 
equipamentos de Holter e 85 de MAPA nos hospitais SES-DF, viabilizando a realização de 593 holter e 191 
MAPA no período de agosto a outubro 2013, zerando a fila por cinco meses consecutivos;  

• Melhoria da execução orçamentária – 93% de execução no ano de 2013 (recorde nos 
últimos 5 anos); 

• A Ouvidoria registrou a redução de 10,59% nas manifestações negativas, e um aumento de 
22,80% de manifestações positivas em relação ano de 2012; 

• A Corregedoria concluiu 140 procedimentos disciplinares em 2013, sendo 130 PAD´s e 10 
sindicâncias, aplicou 44 sanções, sendo 06 advertências, 15 suspensões e 23 demissões/exonerações. 

 

Melhorias na Infraestrutura, com reformas, construç ões e aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares. 

Reforma das unidades de saúde: 
• Reforma do Núcleo de Patologia Clínica – HRG; 
• Execução de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia, de projetos 

básicos e executivos de instalação ordinárias e especiais, orçamento e cronograma da obra e ampliação do 
complexo regulador do DF; 

• Elaboração de laudo técnico, projeto executivo e orçamento de reforço estrutural no edifício 
da FEPECS; 

• Reforma das instalações elétricas na administração do HMIB; 
• Reforma das instalações do CAPS III AD da rodoviária; 
• Reforma das instalações elétricas, dados e voz da unidade de terapia intensiva do HMIB; 
• Execução da obra de substituição das esquadrias metálicas e outros serviços do pronto 

socorro do HBDF; 
• Reforma e adequação da Subsecretaria de Tecnologia da Informação – SUTIS/SES DF; 
• Reforma do sistema de ar condicionado central da UTI do HMIB; 
• Construção de Clínica da Família – Quadra 308/Recanto das Emas; 
• Construção de Clínica da Família/Sobradinho II; 
• Reforma da odontologia do Centro de Saúde nº 01- Guará; 
• Construção do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS II Samambaia; 
• Impermeabilização das Lages, calhas, rufos, jardineiras e reservatórios (inferiores e 

superiores) das juntas A, B, C, D, E e M do HRT; 
• Construção do abrigo externo de resíduos da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB.  
• Aquisição, recuperação e manutenção preventiva de equipamentos médico hospitalares 

para a rede SES/DF – ressonância magnética, tomografia laboratório, mobiliário. 
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Dificuldades encontradas 
De um modo geral, a Secretaria de Saúde obteve progresso e melhorias em todas as áreas ao 

longo de 2013. A SES/DF ampliou de forma vigorosa seu quadro de pessoal nos últimos anos, em especial 
em 2013. Nesse ano, houve um aumento significativo do número de servidores, com cerca de 6.536 novas 
contratações. Entretanto, essas contratações ainda são insuficientes para compensar a demanda crescente 
por serviços de saúde, a incorporação de novos campos de atuação e a carência crônica acumulada de 
servidores ao longo dos anos, considerando o processo de expansão da rede por novos serviços de saúde 
(UPAS, Clínicas da Família e Hospitais), além do crescimento populacional ocorrido na última década com 
grande influência da região metropolitana do DF. Desse modo,  a demanda por servidores permanece como 
um fator apontado por quase todos os setores como desafio a ser superado.   

Com relação à infraestrutura e manutenção predial faz-se necessário um aporte diferenciado 
na área de engenharia com vistas à elaboração de projetos arquitetônicos e complementares que são 
essenciais para a ampliação do acesso com novos serviços de saúde. Na área de tecnologia da informação, 
vital para o aperfeiçoamento dos processos de gestão, alguns serviços de saúde não foram completamente 
informatizados, o que acontecerá em futuro breve. 

Outros desafios exigem medidas propositivas e corretivas visando a melhoria dos processos de 
gestão, influenciando os fluxos administrativos para maior agilidade na execução dos processos licitatórios, 
com reflexos no abastecimento da rede com insumos, medicamentos, materiais médico-hospitalares e 
equipamentos.A integração entre várias áreas da SES com a reorganização dos processos de trabalho 
impactarão nos resultados pretendidos. 
 

4. Perspectivas para 2014 
Um conjunto de ações está previsto/planejado/programado para ser desenvolvido em 2014. 

Essas ações, por simplificação, foram distribuídas em 04 grupos: referentes a Recursos Humanos, 
referentes à infraestrutura e informática, referentes à Gestão, referentes ao Campeonato Mundial de 
Futebol. 

Recursos Humanos  
Entre as ações planejadas para 2014 estão: 
• Implantação do Ponto Eletrônico (conclusão até abril de 2014); 
• Realização do concurso de remoção; 
• Implementar a Política de Promoção da Saúde Integral do Trabalhador do SUS/DF  

aprovada no CS/DF; 
• Implantar os 20 núcleos do Decreto 33.384 de 5 de dezembro de 2011, que dispõe sobre 

reestruturação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal: 
• Implementação do acesso especial, Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, que dispõe 

sobre a organização do Sistema Único de Saúde; 
• Implantação do centro de referência de assistência à saúde do trabalhador do SUS; 
• Estabelecimento de protocolo para criação de creches nas unidades de serviço;  
• Realização de concurso temporário de Agente de Vigilância Ambiental – AVAS e de Agente 

Comunitário de Saúde – ACS; 
• Implantação da avaliação de desempenho – Equipe – Trabalhador – Gestor, com base em 

resultados e em mudanças de indicadores epidemiológicos (efetividade); 
• Implantação de 10 mesas de negociação regionais (Fortalecer a Gestão Democrática); 
• Promoção da Cultura Organizacional na SES DF: Seminário de Premiação II INOVASUS; 

Ações Motivacionais; Fóruns Temáticos (ADMC e Regionais) e Dia do Conhecimento; Cursos de 
Acolhimento dos Novos Servidores; Projeto de Ginástica Laboral; Projeto Coral dos Servidores da SES/DF: 
“As Vozes da Saúde”; Projeto Servidor da SES/DF: “O fazer diferente do servidor”. 

• Disponibilização de um formato de educação continuada para o Projeto SIS e sistemas 
utilizados na SES; 

Além dos pontos listados acima, está prevista a recomposição da força de trabalho com base 
no redimensionamento das necessidades institucionais. Vários setores planejam aumentar o efetivo de 
profissionais especializados e realizar treinamentos, capacitações e cursos visando adequação da força de 
trabalho. Os concursos públicos para atendimento da demanda por RH deverão ser realizados em parceria 
com a SEAP. 

A contratação de anestesistas, na forma de “contratação de Associação”, também prevista para 
2014, deverá assegurar o desempenho das atividades do HBDF.  
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Infraestrutura e Informática 
Entre as ações planejadas para 2014 voltadas à infraestrutura estão: 
• Construção e inauguração de pelo menos 06 UPAs; 
• Implantação de 05 Centros de Atenção Psicossocial; 
• Construção do Hospital de Retaguarda; 
• Construção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO; 
• Reforma da Unidade de Queimados do HRAN; 
• Reforma do Hospital Dia; 
• Reforma da Internação da Ortopedia do HRS; 
• Reforma da Internação da Clínica Médica do HRS; 
• Reforma do Centro de Diagnóstico de Imagem; 
• Construção de 11 Guaritas; 
• Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - UCIN do HMIB; 
• Construção do Centro Integrado ao Idoso; 
• Implantação de Consultório de Otorrino, Ortopedia, Oftalmologia e Clínica Médica; 
• Reforma do Ambulatório do HRT (Oftalmologia e Pediatria); 
• Reforma da Central de Material Esterilizado - CME do HMIB – CEF; 
• Reforma dos Centros de Saúde nº 04 e nº 08 – Gama; 
• Reforma do Centro de Saúde nº 05 – Lago Sul; 
• Reforma do Centro de Saúde nº 02 – Planaltina; 
• Reforma do Centro de Saúde nº 01 – Candangolândia; 
• Construção do Centro de Referência em Diabetes em Taguatinga; 
• Reforma da Farmácia, Bloco de Ligação e Fachadas do PS / HBDF; 
• Construção das Academias de Saúde (projeto padrão); 
• Implantação de Vestiários, Sanitários e Refeitórios em diversas unidades; 
• Construção de 16 Academias da Saúde. 
 
Estão ainda entre as ações planejadas para 2014: a construção de CEO tipo III no Recanto das 

Emas, Samambaia e Planaltina, o projeto arquitetônico já está concluído; adequar a área física em 
Sobradinho para CEO tipo III; Adequação das áreas físicas do HRBz, HRG, HRGu e CSG 08 para 
credenciamento de novos Centros de Especialidades Odontológicas; Habilitar os CEOs tipo III da SES-DF 
para oferecer também as especialidades de Implantodontia e Ortodontia conforme prevê a Portaria 718 da 
SAS/Ministério da Saúde; reforma das UPA’s que estão em funcionamento; Iniciar a Reforma do LACEN-
DF. Conclusão, no primeiro semestre, dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, Hidráulico, Elétrico, 
Sanitário, Materiais e de Impacto Ambiental; Inicio/conclusão da construção e reforma das sedes dos 
Núcleos de Inspeção Sanitária; 

A construção do Hospital de Trauma e do Hospital do Gama está prevista para acontecer, em 
2014, na forma de parceria pública e privada – PPP.  

Estão também na pauta para 2014, a Usina de Exames e o Centro de Laudagem 
Ainda na área de infraestrutura está prevista a aquisição de equipamentos para realização de 

ressonância magnética e Pet Scan a ser implantado no HBDF.  
Visando reduzir os problemas relacionados à área de informática  bem como incrementar a 

oferta de serviços nessa área, está previsto para 2014: 
 
• Implantação da política de segurança da informação da SES; 
• Aquisição de microcomputadores; 
• Disponibilização de aplicativos da SES em Dispositivos Móveis; 
• Solução para problemas de conectividade (infra-estrutura); 
• Higienização dos dados do SIS e Cadsus; 
• Atualização da versão do Projeto SIS (track e alphalink); 
• Contratação de sala segura para o DataCenter e futuro site backup; 
• Conclusão da informatização das unidades de saúde e dos processos de trabalho da SES, 

com a Aquisição do DataCenter próprio da SES; 
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• Atualização do PDTI 2011-2014 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação na Saúde, 
Implantação e manutenção do Projeto SIS (Prontuário Eletrônico, Farmácia e Almoxarifado, Regulação de 
Leitos, etc); 

• Implementação da Sala de Situação: grande central de gestão integrada; 
• Implementação da Rede de Comunicação CorporativaDISAM; 
• Implantação do prontuário eletrônico do trabalhador; 
• Desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão do Conhecimento, em plataforma 

web, para gerenciamento das atividades de inteligência estratégica da Corregedoria da Saúde; 
• Implantação do Sistema de Gerenciamento de Amostras Web – SGAWeb (LACEN); 
• Aquisição de programas e softwares que atendam às necessidades da Vigilância Sanitária, 

permitindo a utilização plena do Sistema de Vigilância Sanitária em processo de contratação;  
• Aquisição de programas e softwares que atendam as necessidades da Vigilância Ambiental, 

por exemplo o software webdengue. 
 

Gestão 
Entre as ações que visam o aprimoramento dos serviços oferecidos pelos diversos setores da 

SES estão: 
• Institucionalização o uso do Manual de Normas e Rotinas na Gestão do Trabalho e da 

Educação; 
• Conclusão e implantação da RUE (DIURE) e das Linhas de Cuidado IAM / AVC / TRAUMA; 
• Reativação de Reuniões Pós-Óbito com familiares de pacientes que foram assistidos nos 

serviços de Cuidados Paliativos (câncer); 
• MARÇO LILÁS – Realização de evento com várias ações sociais para lembrar o combate 

ao Câncer de Colo de Útero, com envolvimento de vários parceiros; 
• Credenciamento de novos Centros de Especialidades Odontológicas; 
• Contratação Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, para aumentar a oferta e a 

cobertura, processo em andamento; 
• Cadastramento de novas Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família na 

proporção de 1:1,  
• Realização da Semana de Saúde Bucal. 
• Atualização da legislação que rege o PTNED; 
• Elaboração dos protocolos de uso das fórmulas nutricionais.  
• Manutenção e aperfeiçoamento e fiscalização dos lactários da rede hospitalar da SES/DF; 
• Ampliação em 8% do escopo analítico do LACEN-DF no ano de 2014; 
• Implementação do GAL com a inclusão de 50% dos ensaios de Biologia Médica; 
• Unificação e automação de toda a Microbiologia do LACEN-DF de forma a acreditar todos 

os ensaios microbiológicos realizados na instituição junto ao Inmetro. Inaugurar o melhor laboratório de 
microbiologia do Brasil em abril de 2014; 

• Implantação do teste confirmatório da pesquisa de H1N1; 
• Implantação da subtipificação dos vírus da dengue; 
• Elevação da classificação do LACEN-DF, no que se refere aos padrões classificatórios, em 

pelo menos 1 padrão a mais do que a atual; 
• Implantação do sistema de qualidade das unidades da Diretoria de Vigilância Sanitária 

(manual, procedimentos e registros); 
• Criação do 3º turno no Centro de Testagem e Aconselhamento das 18h às 22h;  
• Realização de convênio com Organização Social para contratação de Redutores de Danos 

com ampliação da equipe em 50%;  
• Implementação o Plano de Eliminação da Sífilis (congênita e adquirida); 
• Publicação de Boletins Informativos nas áreas: VIGIAGUA, VIGISOLO, VIGIAR, VIGIQUIM, 

VIGIDESASTRES, VIGIAPP, e VIGIFISI; 
• Reedição do Plano Integrado de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Agrotóxicos – VISPEA/DF; 
• Operacionalização da Unidade Móvel de Vigilância da Qualidade da Água - VIGIAGUA/DF;  
• Adquirir veículos para campanhas de divulgação da vigilância ambiental, junto às 

comunidades; 
• Implantação das Unidades Sentinela do VIGIAR/DF; 



Relatório Anual de Atividades – SES – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1029 

 

• Implantação das estratégias de Hospitais Verdes e Saudáveis e Atenção Primária em 
Vigilância em Saúde Ambiental; 

• Implantação do Projeto Posse Responsável de Cães e Gatos no DF;  
• Ampliação do número de atendimentos e vigilância da leishmaniose canina; 
• Realização do Fórum Distrital Saúde: do Campo à Mesa;  
• Elaboração e aprovação do Plano Distrital de Prevenção do Suicídio com a Política Distrital 

de Prevenção do Suicídio; 
• Manutenção dos atendimentos aos trabalhadores e o monitoramento das notificações de 

agravos à saúde do trabalhador 
• Realização, pela Ouvidoria, de pesquisa de satisfação dos usuários do SUS; 
• Implantação Ouvidorias;  
• Elaboração do Manual de Rotinas das Ouvidorias; 
• Implantação Sistema de Ouvidoria hotline (canais de acesso ao 160) em toda a SES/DF, 

especialmente na Atenção Básica. 
• Ampliação para 15 do número de hospitais de ensino do DF – hoje 4; 
• Implantação do Centro Integrado de Atendimento ao Idoso; 
• Redução de prejuízos ao erário, como resultado das atividades da Corregedoria; 
• Aprimoramento de logística de medicamento; 
• Terceirização da Lavanderia hospitala; 
• Adoção da carreata de oftalmologia; 
• Contratação de serviços de Pet Scan do IMEB; 
• Implantação de transporte para pacientes “verdes” e “azuis” dos Pronto Socorros para os 

Centros de Saúde; 
• Ampliação da implantação da gestão de custos em unidades de saúde da SES. 
 

Campeonato Mundial de Futebol 
A realização da Copa do Mundo de Futebol motivou algumas ações específicas por parte da 

SES/DF. Com vistas à assegurar o sucesso desse evento, estão em pauta as seguintes iniciativas: 
• Criação dos “Leitos de Retaguarda”; 
• Ampliação do Ambulatório do Viajante no HRAN; 
• Elaboração e divulgação da Cartilha do Viajante em 03 idiomas; 
• Mapeamento das substâncias químicas prioritárias para Copa do Mundo FIFA 2014. 
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17.1. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – FHB – 23.20 2 
A Fundação Hemocentro de Brasília - FHB, fundação pública com personalidade jurídica de 

direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviços de saúde, no 
campo da Hemoterapia, órgão do Sistema Único de Saúde vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal, instituída nos termos do Decreto nº 14.598, de 04 de fevereiro de 1993, com base na 
autorização concedida pela Lei nº 206, de 13 de dezembro de 1991, integra a Administração Indireta do 
Distrito Federal. 

Em primeiro de agosto de 2013, a Fundação passou a ter uma nova estrutura administrativa, 
conforme Decreto Nº 34.538, de 31 de julho de 2013. 

De acordo com o novo Estatuto aprovado por meio do Decreto Nº 34.539, também de 31 de 
julho de 2013, à Fundação Hemocentro de Brasília, na qualidade de órgão gestor do Sistema de Sangue, 
Componentes e Hemoderivados – SSCH compete: 

I - promover a conscientização da comunidade no que concerne à doação voluntária de 
sangue, de medula óssea e de sangue de cordão umbilical e placentário; 

II - promover a captação, a seleção de doador, as coletas de sangue, a realização dos exames 
de triagem, o armazenamento e a distribuição de hemocomponentes, garantindo o seu abastecimento nos 
hospitais públicos ou privados conveniados e contratados do Distrito Federal; 

III – manter estoques estratégicos de sangue e hemocomponentes para atender as 
emergências ou situações de calamidade pública; 

IV - promover a captação, seleção de candidatos a doador para transplante de medula óssea e 
a coleta de sangue para a realização de exames para o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de 
Medula Óssea – REDOME; 

V - promover a captação e seleção de doadoras grávidas, realizar as coletas de sangue, os 
exames de triagem, o armazenamento e a distribuição do sangue de cordão umbilical e placentário no 
Distrito Federal; 

VI – realizar exames especializados pré-transplantes de órgãos, pelo Laboratório de 
Imunologia de Transplante; 

VII – realizar exames especializados para diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com 
coagulopatias hereditárias, por intermédio do Laboratório de Hemostasia; 
VIII – realizar exames especializados visando à segurança das transfusões em pacientes 

especiais, por intermédio do Laboratório de Imunohematologia de Pacientes; 
IX - manter atualizado o cadastro único de doadores de sangue e de pacientes com 

Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias; 
X – manter atualizado os cadastros do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula 
Óssea - REDOME, e do sangue de cordão umbilical e placentário; 
XI – armazenar os medicamentos destinados aos pacientes com coagulopatias hereditárias, 

recebidos do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como 
regular a sua distribuição e transporte para os hospitais da rede; 

XII – dispensar na FHB ou por meio de entrega domiciliar os medicamentos constantes do 
inciso anterior aos pacientes com coagulopatias hereditárias ou aos seus responsáveis legais em 
conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal; 

XIII - manter estoques estratégicos de medicamentos recebidos do Ministério da Saúde ou da 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para tratamento das coagulopatias hereditárias; 

XIV – elaborar, de acordo com os regulamentos nacionais vigentes, normas técnicas aplicáveis 
às atividades de Hemoterapia; 
XV – coordenar, supervisionar e dar suporte técnico às atividades nos Serviços de 

Hemoterapia do Distrito Federal, visando ao cumprimento da legislação vigente; 
XVI - normatizar, harmonizar e padronizar as demandas da Coordenação de Captação de 

Órgãos com os laboratórios de imunologia de transplantes e de sorologia; 
XVII – oferecer suporte hemoterápico para os transplantes de órgãos, tecidos e células no 

Distrito Federal; 
XVIII - promover integração entre as equipes atuantes na área de hemoterapia da Secretaria 

de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Fundação Hemocentro de Brasília; 
XIX - elaborar protocolos para o tratamento dos pacientes com Coagulopatias e 

Hemoglobinopatias Hereditárias; 
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XX – coordenar, em articulação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a 
política de Atenção à Saúde aos pacientes com Coagulopatias e Hemoglobinopatias Hereditárias; 

XXI – participar da atenção integral aos pacientes com doenças hematológicas hereditárias no 
componente da atenção ambulatorial por meio de abordagem multiprofissional; 
XXII – realizar o acolhimento, orientação, tratamento ou encaminhamento dos doadores e dos 
candidatos à doação que apresentarem alterações clínicas ou laboratoriais; 
XXIII - capacitar e treinar de forma continuada os profissionais que atuam na área de 

hemoterapia na rede do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal; 
XXIV - realizar suprimento e gestão dos insumos utilizados nas atividades hemoterápicas e 

transfusionais na Hemorrede Pública do Distrito Federal; 
XXV - realizar aquisição e gestão de equipamentos utilizados na Hemorrede Pública do Distrito 
Federal, incluindo equipamentos de informática relacionados a esta área de atuação; 
XXVI – promover e coordenar ações de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
utilizados na área de Hemoterapia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da 

Fundação Hemocentro de Brasília; 
XXVII - realizar o transporte de hemocomponentes para os Hospitais Públicos do Distrito 

Federal, dentro dos padrões de qualidade exigidos, em conformidade com os preceitos nos regulamentos 
sanitários; 

XXVIII - realizar ações de Hemovigilância e Retrovigilância e zelar pela rastreabilidade dos 
registros referentes à Hemoterapia na Hemorrede Pública do Distrito Federal; 

XXIX - regulamentar o ressarcimento pelos custos operacionais dos produtos hemoterápicos 
repassados aos hospitais públicos ou privados, conforme legislação vigente; 

XXX - constituir e manter a Câmara Técnica para prestar consultoria para o Sistema de 
Sangue, Componentes e Hemoderivados no Distrito Federal; 

XXXI – coordenar os Comitês Técnicos de Coagulopatias e Hemoglobinopatias Hereditárias, a 
fim de propor, acompanhar e implementar modelos de atenção à saúde desses pacientes no Distrito 
Federal; 

XXXII - garantir a realização dos procedimentos acima, dentro dos padrões de qualidade e 
normas sanitárias vigentes, implantando novas tecnologias que visem aumentar a qualidade e segurança 
para a obtenção, armazenamento, transporte e transfusão dos hemocomponentes e a atenção à saúde dos 
pacientes; 

XXXIII – promover a implantação de sistemas de gestão da qualidade nos serviços públicos de 
hemoterapia do Distrito Federal. 
 
Na construção do Planejamento Estratégico da FHB, ficaram estabelecidas a Missão e a Visão 

que seguem: 
� Missão da FHB : Formular, coordenar e, no que compete, executar a política de sangue, 

seus componentes e derivados, no âmbito do DF, garantindo à população serviços e produtos seguros, em 
quantidade e qualidade, de acordo com as normas sanitárias vigentes e os princípios do SUS. 

� Visão de Futuro:  Ser reconhecida como instituição pública de saúde com alta credibilidade 
para a população do DF, sendo considerada uma das melhores hemorredes do país. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim   

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão Total 

Efetivos (Quadro do GDF) 9 51 15 200 275 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 16 -  4  - 20 

Requisitados 
Órgãos do GDF 17 4 2 23 46 
Órgãos do Governo 
Federal  - 1 -  3 4 

Outros 
Estagiários -  26  - 20 46 
Conveniados -     - 23 23 

Subtotal (Forç a de Trabalho)  42 82 21 269 414 
(+) Cedidos para outros órgãos 1  -  - 3 4 
Total Geral  43 82 21 272 418 

Núcleo de Administração de Pessoas/NUPES/GEPES/CODA G/FHB 
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1. Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
OBJETIVO GERAL:  

Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde inte gral, humanizado e resolutivo, por meio de 
ações e serviços de promoção, prevenção, assistênci a e reabilitação. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1141 - Reforma do Hemocentro  1.500.000 417.029 0 0 
0006 - Reforma do Hemocentro – FHB - Plano Piloto 1.500.000 417.029 0 0 
2811 - Captação de doadores, Coleta e Processamento de 
Sangue 9.087.000 8.687.000 6.139.714 6.139.714 
0001 - Captação de doadores, Coleta e Processamento de Sangue – 
FHB - Distrito Federal 9.087.000 8.687.000 6.139.714 6.139.714 
2812 - Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue de 
doadores 15.745.000 13.237.000 10.653.259 10.637.657 
0001 - Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue de doadores - 
FHB - Distrito Federal 15.745.000 13.237.000 10.653.259 10.637.657 
3109 - Reforma do Núcleo de Hematologia e Hemoterapia  0 637.556 0 0 
3711 - Realização de estudos e Pesquisas  100.000 100.000 7.960 7.960 
6164 - Realização de estudos e Pesquisas - FHB - Plano Piloto 100.000 100.000 7.960 7.960 
3997 - Construção de Hemocentro  200.000 0 0 0 
0002 - Construção de Hemocentro - FHB - Plano Piloto 200.000 0 0 0 
4028 - Controle de Qualidade de Produtos e Insumos  565.000 343.000 313.284 313.284 
0002 - Controle de Qualidade de Produtos e Insumos - FHB - Distrito 
Federal 565.000 343.000 313.284 313.284 
4054 - Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue de 
Pacientes 3.623.000 3.673.000 3.470.194 3.470.194 
0002 - Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue de Pacientes 
- FHB - Distrito Federal 3.623.000 3.673.000 3.470.194 3.470.194 
4060 - Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário  1.324.000 624.000 355.366 354.966 
0001 - Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário - FHB -
Distrito Federal 1.324.000 624.000 355.366 354.966 
4081 - Procedimentos Hemoterápicos na Hemorrede  8.174.700 3.474.700 2.096.452 2.096.452 
0001 - Procedimentos Hemoterápicos na Hemorrede - FHB -Distrito 
Federal 8.174.700 3.474.700 2.096.452 2.096.452 

Total do Programa 40.318.700 31.193.285 23.036.230 23.020.228 
     

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

008 – Assegurar sangue, seus componentes e exames e specializados com qualidade e em 
quantidade adequada para a população no DF, de acor do com os princípios e diretrizes do SUS. 

 
Indicadores:  
 

Denominação do indicador Unidade 
de Medida  

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado  
Fonte da 

Informação 1º 
Ano  

2º 
Ano  

3º 
Ano  

4º 
Ano  

Índice de leitos emergenciais SUS atendidos % 100 12/2013 Anual 100 / 
100 

100 / 
100 

100 100 FHB 

Índice de leitos SUS atendidos (rotina) % 80 12/2013 Anual 
85 / 
81,8 

85 / 
100 85 85 FHB 

 
� Captação de Doadores, Coleta e Processamento de San gue 

Captação de Doadores 

A Fundação Hemocentro de Brasília, com o objetivo de acolher, registrar e orientar os 
candidatos à doação de sangue, de forma humanizada e de acordo com os procedimentos operacionais 
padrão, bem como realizar ações planejadas de captação e fidelização de doadores visando à manutenção 
do estoque estratégico de hemocomponentes, desenvolveu em 2013 as seguintes atividades:  
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Campanhas Internas: constituem-se de grupos de pessoas que são previamente agendados 
pela equipe de captação para a doação de sangue. Esses grupos recebem orientações dos multiplicadores, 
devidamente capacitados.  

 

ATIVIDADES Meta/Ano 
Resultados  

2010 2011 2012 2013 
Quantidade de campanhas 300 323 270 346 356 
Público alcançado 3.000 Aptos 3.191 2.726 3.519 3069 

 
Palestras Institucionais: realizadas pela equipe da FHB nas instituições parceiras, visando a 

sensibilização do público e a mobilização de candidatos à doação de sangue.  
 

ATIVIDADES Meta/Ano 
Resultados  

2010 2011 2012 2013 
Quantidade de palestras 40 39 40 40 24 
Público alcançado 1.500 1.417 1.815 1.311 549 

 
Treinamento Semanal de Multiplicadores: para pessoas/grupos que atuam como 

multiplicadores em suas comunidades (escola, empresa, igreja, etc.). 
 

ATIVIDADES Meta/Ano 
Resultados  

2010 2011 2012 2013 
Quantidade de treinamentos 170 - 168 183 249 
Público alcançado 230 - 254 276 298 

 
Projeto: Doador do Futuro: realizado junto a professores e alunos do ensino fundamental e 

médio das escolas públicas e privadas do DF.  São realizadas palestras específicas e visitas programadas à 
FHB (Hemotur).  

 

ATIVIDADES Meta/Ano 
Resultados  

2010 2011 2012 2013* 
Palestras ministradas 30 92 31 27 21 
Público alcançado 1.000 4.244 1.182 800 476 

*A meta para 2013 foi alterada, tendo em vista a mudança de metodologia adotada pelo Projeto, já iniciada em 2012.  

 
Formação de Multiplicadores: capacitação de pessoas/grupos de diversos segmentos da 

sociedade (empresas, escolas, igrejas, ONGs, etc.) que atuam, voluntariamente, em suas comunidades na 
captação de doadores. 

 

ATIVIDADES Meta/Ano 
Resultados  

2011 2012 2013 
I Encontro de Multiplicadores 1 1 1 1 
Público alcançado 60 66 39 26 

 
Em 2012 não houve a adesão esperada, apesar dos esforços de divulgação e organização do 

evento. A meta para 2013 foi estabelecida em 60 participantes, tendo como base a participação nos anos 
de 2011 e 2012. 

Treinamento das Igrejas Adventistas de Brasília: evento realizado para membros da Igreja 
que atuam como multiplicadores na captação de doadores de sangue. 

 
ATIVIDADES Meta/Ano 

Resultados  
2011 2012 2013* 

Quantidade de Treinamento 1 1 1 1 
Público alcançado 35 24 31 23 

*A Meta para 2013 foi ajustada com base nos resultados alcançados em 2011 e 2012. 

 
Coleta Externa: modalidade de coleta realizada em unidade móvel (ônibus) ou nas instalações 

de instituições parceiras, previamente avaliadas e aprovadas pela Vigilância Sanitária – VISA/DF. 
 

ATIVIDADES Meta/Ano 
Resultados  

2010 2011 2012 2013 
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Quantidade de coletas externas 120 110 62 12 32 
Público alcançado (candidatos à doação) 4.800 4.060 2.132 440 997 

Metas Nacionais para o Núcleo de Captação -  Região  Centro Oeste 

                              METAS – Ministério da  Saúde 
Metas Alcançadas - FHB 

2010 2011 2012 2013 
Doação espontânea  85% 85,76% 72% 85,75% 73,11 % 
Doação feminina  35% 35,41% 36,05% 34,67% 35,47 % 

 

Triagem Clínica 

São atividades realizadas com o objetivo de evitar ou minimizar as intercorrências e danos aos 
doadores e receptores de sangue; orientar e conscientizar doadores com alterações sorológicas e oferecer 
amparo clínico e suporte emergencial às intercorrências antes, durante e após a doação. 

A Fundação Hemocentro de Brasília realizou em 2013 as seguintes atividades: 

Triagem Clínica de Candidatos à Doação 

Aptidão e Inaptidão Clínica 
Resultados  

2010 2011 2012 2013 
TOTAL 70.686 70.965 77.225 75.828 
% Aptos 74,42 76,88 74,66 72,11% 

% Inaptos 25,58 23,12 25,33 27,88% 

Atendimento de 2ª Amostra e Extra 

Tipo de Atendimento 
Resultados  

2010 2011 2012 2013 
Coleta de 2ª amostra 808 1.090 1.391 1.078 

Exames Extras 751 937 1.361 1.325 
Total  1.559 2.027 2.752 2.403 

Obs.:   
- 2ª Amostra: coleta de 2ª amostra de sangue do doador para esclarecimento de exames alterados na doação. 
- Extra: atendimentos excepcionais para os casos que não foram esclarecidos com a 2ª Amostra e outros.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2a amostra Extra

2010

2011

2012

2013

 
Serviço de Coleta 

Coletas Realizadas 

Bolsas Coletadas 
Ano  

2010 2011 2012 2013 
Sangue Total (Coleta Interna e Externa) 52.440 53.323 54.715 53.113 

Aférese (Plaquetas e Concentrados de Hemácias) 829 1.147 1.361 1.438 
Total  53.269 54.470 56.076 54.551 

     
Com o objetivo de melhorar o atendimento prestado, a Fundação Hemocentro de Brasília 

acompanha diariamente a pesquisa de satisfação dos doadores. Em 2012, o índice de satisfação obtido foi 
de 96,3% de muito satisfeitos e satisfeitos e em 2013 ultrapassou 97%. Diversas ações foram realizadas 
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para incrementar o percentual de satisfação do doador, promovendo melhoria no atendimento e otimização 
das ações midiáticas de captação de doadores, tais como: implantação de rotina de transporte FHB-
Rodoviária-FHB; fortalecimento da equipe da copa do doador, com a melhoria do lanche; implantação do 
sistema de senhas diferenciadas; gestão de reclamações, elogios e sugestões, participação em entrevistas 
na mídia/eventos de promoção da doação de sangue e outras. 

 
� Processamento/Armazenamento 

As atividades de processamento do sangue coletado pela Fundação Hemocentro de Brasília 
englobam os procedimentos de processamento, rotulagem/conferência, armazenamento, procedimentos 
especiais e distribuição das unidades de hemocomponentes para os hospitais da rede pública de saúde do 
Distrito Federal, conveniados e contratados. 

Hemocomponentes Produzidos 

 Hemocomponente 
Ano 

2010 2011 2012 2013 

Concentrado de Hemácias 22.795 20.643 21.058 19.716 

Conc. Hemácias Pobres em Leucócitos 14.245 14.279 16.867 16.527 

Concentrado de Hemácias Filtrado  12.622 14.077 12.067 12.766 

Plasma fresco congelado 48.279 47.424 47.937 45.685 

Plasma comum 1.158 231 147 23 

Plasma remanescente/Plasma Isento de Crio 1.117 1.344 1.824 3.301 

Crioprecipitado 1.099 1.341 1.908 3.301 

Concentrado de Plaquetas em Pool 2.192 2.003 1.890* 2.201** 

Concentrado de Plaquetas de PRP - CP 1.297 2 0 3 

Concentrado de Plaquetas de BC - CPBC 14.063 14.084 16.514 15.926 

Concentrado de Hemácias Duplo por Aférese  70 87 60 98 

Concentrado de Hemácias por Aférese - simples 91 424 282 104 

Concentrado de Plaquetas Duplo por Aférese 204 337 288 266 

Concentrado de Plaquetas por Aférese - simples 623 862 1034 1.105 

TOTAL de PRODUÇÃO 119.855 117.138 121.876 121.022 
Fonte: SistHemo/FHB 

Obs.: 
2012: *Concentrado de Plaquetas em Pool = 1.890, que correspondem a 8.318 unidades 

randômicas de concentrado de plaquetas de Buffy Coat (CPBC), totalizando 24.832 Concentrados de 
Plaquetas. Ainda foram produzidas 1.322 bolsas de CP por Aférese.  

2013: **Concentrado de Plaquetas em Pool = 2.201, que correspondem a 9.551 unidades 
randômicas de concentrado de plaquetas de Buffy Coat (CPBC), totalizando 25.477 Concentrados de 
Plaquetas. Ainda foram produzidas 1.371 bolsas de CP por Aférese.  

 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 
Ano  

2010 2011 2012 2013 
Irradiação 11.162 16.617 21.092 21.937 
Lavagem de Hemácias 8 28 24 65 
Aliquotagem de Hemácias  0 0 0 0 

Total  11.170 16.645 21.116 22.002 
 Fonte: SistHemo/FHB 

 

Em 2013, verificou-se:  
- Aumento da produção de Concentrado de Plaquetas (por aférese e em Pool), para 

atendimento da demanda clínica dos hospitais da rede pública de saúde inclusive para atendimento aos 
transplantes. 

- Aumento da produção de Crioprecipitado e Plasma Isento de Crio, devido a demanda, 
conseqüentemente diminuindo a produção de Plasma Fresco Congelado. 

- Em geral a produção de hemocomponentes se manteve equivalente ao produzido no ano de 
2012. 
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- Incremento da atividade especial de IRRADIAÇÃO de bolsas de plaquetas e hemácias, para 
atendimento da demanda de pacientes imunodeprimidos, transplantados, recém nascidos baixo-peso e 
outros. 

- Incremento da atividade especial de LAVAGEM de bolsas de hemácias, para atendimento da 
demanda de pacientes. 

Hemocomponentes Produzidos X Liberado  

Hemocomponentes 
2010 2011 2012 2013 

% % Produzido Liberado % Produzido Liberado % 

Concentrado de Hemácias 89,7 93,1 21.058 19.438 92,3 19.716 18.786 95,3 

Conc. Hemácias Pobres em Leucócitos 96,2 89,9 16.867 15.750 93,4 16.527 15.512 93,9 

Concentrado de Hemácias Filtrado 93,9 95,1 12.067 11.823 98,0 12.766 12.312 96,4 

Plasma fresco congelado 85,3 62,1 47.937 40.502 84,5 45.685 42.857 93,8 

Plasma comum 0,0 0,0 147 0 0,0 23 0 0,0 

Plasma Isento de Crio 18,9 14,0 1824 1337 73,3 3.301 3.199 96,9 

Crioprecipitado 93,4 82,1 1908 1345 70,5 3.301 1.927 58,4 

Concentrado de Plaquetas em Pool 69,9 66,7 1.890 1.257 66,5 2.201 1.598 72,6 

Concentrado de Plaquetas de BC - 
CPBC 

59,3 53,9 16.514 8.080 48,9 15.926 9.004 56,5 

Concentrado de Plaquetas de PRP - CP - - 0 0 0,0 3 0 0,0 

Concentrado de Hemácias Duplo por 
Aférese 77,1 101,1 60 60 100,0 98 96 98 

Concentrado de Hemácias por Aférese - 
simples 78,0 98,3 282 283 100,4 104 106 101,9 

Concentrado de Plaquetas Duplo por 
Aférese 84,8 93,8 288 273 94,8 266 243 91,3 

Concentrado de Plaquetas por Aférese - 
simples 89,6 94,4 1034 987 95,5 1.105 1.061 96 

TOTAL 83,6 74,0 121.876 101.135 83,0 121.022 106.701 88,2 

Fonte: SistHemo/FHB 

 
Observações: 
- Os motivos de descarte são inerentes ao processo como: bloqueado pela sorologia, 

imunohematologia, inspeção visual (coloração plasmática) e motivos técnicos, entre outros.  
- A partir do segundo semestre de 2011, começou a utilizar o critério para envio de Plasmas 

para a Hemobrás de acordo com o CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PLASMA DE 
FRACIONAMENTO INDUSTRIAL, diminuindo o descarte. 

- A partir de 2012 a FHB começou a enviar o PIC (Plasma Isento de Crio) excedente à 
Hemobrás. 

- A liberação de Plasmas para a Hemobrás ocorre de acordo com cronograma da Hemobrás, 
por isso a liberação não é realizada de acordo com o mês de produção. 

- A partir de 2012 produziu mais concentrados de plaquetas com o intuito de manter um 
estoque estratégico para transplantes, conseqüentemente, houve um aumento do descarte de plaquetas, 
pois este hemocomponente tem prazo de validade de apenas 5 dias pós coleta. 

- Os hemocomponentes liberados em um determinado ano não são necessariamente 
produzidos neste mesmo ano. 

- Em 2013, apesar de ter produzido 854 hemocomponentes a menos em relação a 2012, 
liberou 5.566 hemocomponentes a mais.    

Liberação (expedição) de Hemocomponentes 
(Hospitais públicos, conveniados e contratados)  

Descrição 
Ano 

2010 2011 2012 2013 

Liberados por EMERGÊNCIA (Fora de rotina)  22.560 21.779 24.739 24.854 

Liberados por ROTINA 48.194 45.854 46.651 46.647 

Total 70.754 67.633 71.390 71.501 
Fonte: SistHemo/FHB 
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Fonte: SistHemo/FHB 

 

 
Fonte: SistHemo/FHB 
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Fonte: SistHemo/FHB 

 

A partir de 2011, a Fundação Hemocentro de Brasília passou a realizar o transporte de todos 
os hemocomponentes para as agências transfusionais da HEMORREDE pública do Distrito Federal, 
solicitados por rotina, assegurando a qualidade do hemocomponente, por possuir processo de transporte 
validado. 

Em 2012, a demanda por sangue aumentou em 12,65% fazendo com que houvesse uma baixa 
no estoque estratégico da FHB. A FHB conseguiu atender 81,8% das solicitações por rotina (que compõe o 
estoque estratégico da Agência Transfusional dos diversos hospitais da rede). Já as solicitações Fora da 
Rotina foram atendidas em sua totalidade - 100%. 

Em 2013, a FHB atendeu 83,4% das solicitações por rotina, devido à redução dessas 
solicitações, mas 100% das solicitações Fora da Rotina foram atendidas. 

Assim sendo, toda vez que ocorre a necessidade de uma transfusão sanguínea, qualquer que 
seja o hemocomponente requerido, e que a Agência Transfusional não dispõe do produto em seu estoque 
estratégico, ocorre uma solicitação fora da rotina ao Hemocentro, a qualquer horário, dos sete dias da 
semana, sendo o mesmo fornecido, em tempo hábil, pelo Hemocentro. Dessa forma, pode-se dizer que o 
Hemocentro disponibiliza sangue e seus componentes a 100% da demanda do DF. 

Liberação de Hemocomponentes para Indústria de Hemo derivados 

 
Fonte: SistHemo/FHB 
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Observações: 
- 2009 e 2010: Grande aumento de envio de Plasma Fresco Congelado para indústria em 

decorrência da implantação da metodologia de Buffy Coat, que proporciona um aumento na produção de 
PFC. 

- 2011: Os plasmas produzidos em 2011 foram recolhidos pela Hemobrás somente em 2012. 
- 2012: A FHB começou a enviar o PIC (Plasma Isento de Crio) excedente à Hemobrás. 
-2013: Devido aos recolhimentos mais regulares em 2013, enviou mais unidades à 

HEMOBRÁS. 
 
� Análises Laboratoriais 

Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue  

A Fundação Hemocentro de Brasília realiza exames laboratoriais em amostras de doadores de 
sangue, conforme legislação vigente; em amostras de doadores de órgãos e tecidos da CNCDO e em 
amostras de sangue de pacientes da rede pública de saúde e conveniados do DF, conforme demanda da 
hemodiálise, da coagulopatia e da hemoglobinopatia. 

Os resultados obtidos em 2013 podem ser observados comparativamente nas tabelas abaixo:  

Exames Sorológicos 

*A partir de julho de 2012 o HIV ½ Elisa foi substituído pelo teste HIV ½ Quimio Combo 
*A partir de dezembro de 2013, o teste de HIV ½ Quimio deixou de ser realizado. 

 
 2ª Amostra Repetições Controle de Qualidade TOTAL 

Chagas 106 1.863 2.926 4.895 
Sífilis 294 2.790 2.388 5.472 

HBsAg 126 2.260 4.986 7.372 
HIV ½ Elisa 90 3.499 4.965 8.554 

HIV ½ Quimio 91 1.987 2.314 4.392 
HCV 89 2.700 4.997 7.786 
HBc 198 5.092 5.116 10.406 

HTLV 55 1.826 5.068 6.949 
TOTAL 1049 22.017 32.760 54.777 

 Doador Outras localidades TOTAL 
NAT HIV 54.294 76.501 130.795 
NAT HCV 54.294 76.501 130.795 
TOTAL 108.588 153.002 261.590 

*Outras localidades incluem Goiás, Tocantins e Araguaína. 

Total dos exames sorológicos incluindo doador, extr a, 2ª amostra, repetições, controle de qualidade 
e outros estados 

Tipo de Exame Total de Doadores  
Chagas 60.420 
Sífilis 61.075 
HBsAg 64.040 
HIV ½ Elisa 65.267 
HIV ½ Quimio 58.805 

 

2010 2011 2012 2013 

Total Total Doador 
Extra 

Total Doador 
Extra 

Total 
(PAC) (PAC) 

Tipo de 
Exame 

Chagas  54.112 55.378 55.672 1.244 56.916 54.294 1.231 55.525 

Sífilis  54.282 55.544 55.672 1.768 57.440 54.294 1.309 55.603 

HBsAg 55.763 57.062 55.672 2.912 58.584 54.294 2.374 56.668 

HIV 1,2 Elisa* 55.829 57.062 55.672 2.890* 58.562* 54.294 2.419 56.713 

HIV 1,2 Quimio 55.810 57.071 55.672 2.925 58.597 52.054 2.359 54.413 

HCV 55.789 57.107 55.672 2.897 58.569 54.294 2.340 56.634 

HBc 55.747 57.082 55.672 3.059 58.731 54.294 2.389 56.683 

HTLV ½ 54.734 56.236 55.672 2.188 57.860 54.294 1.959 56.253 

NAT HIV - 24.656 69.344 228 69.572 54.294 3.857 58.151 

NAT HCV - 24.655 69.344 228 69.572 54.294 3.857 58.151 

Total 442.066  501.853 603.696 20.339 624.035 540.700 24.094 564.794 
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HCV 64.420 
HBc 67.089 
HTLV 63.202 
NAT HIV 134.652 
NAT HCV 134.652 

Total  773.622 

Exames Complementares 

Exame 2010 2011 2012 2013 
FTA-ABS 158 239 952 - 
VDRL1 - - 2.007 2.335 
Perfil Hepático: Anti-HBs 493 515 2.424 3.249 
W. Blot (Anti-HIV I/II) 74 151 192 - 
W. Blot (Anti-HTLV) 31 54 101 104 
CMV ( IGG) 2 - 155 100 147 
CMV (IGM) 2 - 157 100 147 
TOXO (IGG) - - - 147 
TOXO (IGM) - - - 147 

Total 756 1.271 3.869 6.276 
1A partir do mês de julho de 2012 o teste de VDRL foi implantado como exame complementar. 
2Testes CMV para o BSCUP. 
 
*Onde: O Total de VDRL inclui as amostras positivas de doadores, 2ª amostra e Extras; Controle de Qualidade e Diluições. 
O Total de Anti-HBs inclui as amostras positivas de doadores, 2ª amostra e Extras; BSCUP, Hemostasia e Transplante e 
Controle de Qualidade. 
O Total de HTLV inclui amostras positivas de doadores, 2ª amostra e Extras. 

Exames Imunohematológicos 

  
Ano  

2010 2011 2012 2013 
Tipagem direta e reversa – ABO  53.115 54.074 55.672 54.525 
Tipagem RH  53.115 54.074 55.672 54.525 
Pesquisa de Anti-corpos irregulares  53.115 54.074 55.672 54.525 
Pesquisa de Hemoglobinas anormais   53.115 54.074 55.672 54.525 
Fenotipagem de doadores  1.037 3.727 712 1.066 
Fenotipagem Rh/Kell - - 22.224* 28.693 
Pesquisa D fraco - - - 7.238 

Total  213.497 220.023 223.404 255.097 

*A partir de fevereiro de 2012 foi iniciada a realização da fenotipagem Kell de doadores. 

Resultados Positivos/Patologia em Doadores da FHB 

Comparativo 

Ano 

2010 2011 2012 2013 

Total Total FHB Unidade 
Móvel TOTAL FHB Unidade 

Móvel TOTAL 

Número de doadores 53.115 54.074 55.405 267 55.672 538.594 6.698 545.292 

Tipo de 
Exame  

Chagas 95 - 0,18% 131 - 0,24% 137 2 139 - 0,25% 100 0 100 
Sífilis 153 - 0,29% 225 - 0,42% 504 2 506 - 0,84% 375 8 383 
HBsAg 63 - 0,12% 48 - 0,09% 32 0 32 - 0,06% 34 2 36 
HIV 1 Quimio 71 - 0,13% 91 - 0,17% 39* 0 39* - 0,07% 62 1 63 
HIV 2 Quimio 69 - 0,13% 51 - 0,09% 93 0 93 - 0,17% 56 0 56 
HCV 36 - 0,07% 70 - 0,13% 93 0 93 - 0,17% 87 1 88 
HBc 458 - 0,86% 488 - 0,90% 466 4 470 - 0,84% 433 7 440 
HTLV 1,2 43 - 0,08% 33 - 0,06% 69 0 69 - 0,12% 50 1 51 
HCV NAT - 06 - 0,01% 10 0 10 - 0,02% 11 0 11 
HIV NAT - 15 - 0,03% 18 0 18 - 0,03% 17 0 17 

Total de Positivos 988 - 1,86% 1.158 - 2,14% 1461 8  1.469 - 2,64% 1.225 20 1.245 

Total de Positivos Líquido 921 - 1,73% 1.086 - 2,01 % 1394 8 1.394 - 2,50% 1.067 17 1.084 

*A partir de julho de 2012 o HIV 1/2 Elisa foi substituído pelo teste HIV 1/2 Quimio Combo. 

 

A partir do mês de outubro de 2011 foi implantada nova metodologia para detecção de Sífilis, 
que por apresentar maior sensibilidade acarretou a um aumento na positividade para esta patologia. No ano 
de 2012, houve a padronização do teste e os valores de positividade se estabilizaram a partir do segundo 
semestre. 

Até o momento, não foi identificada nenhuma janela imunológica no NAT. 
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A Fundação Hemocentro de Brasília realiza, também, o atendimento terciário para diagnóstico 
e seguimento laboratorial das coagulopatias hereditárias (Hemofilias, Doença de Von Willebrand e 
Plaquetopatias) da população do Distrito Federal, bem como os exames imunohematológicos de pacientes 
da hemorrede. 

Exames imunohematológicos em pacientes da Rede 

Exames  
Ano  

2010 2011 2012 2013 
Tipagem ABO/RH  462 466 412 612 
Pesquisa de Anticorpos irregulares  677 1062 962 1.129 
Fenotipagem de pacientes  288 317 266 344 
Auto/aloadsorção - 14 7 8 
Auto-anticorpo - 370 255 389 
Bloqueio - 13 4 9 
CD - 602 611 890 
CD-Monoespecífico - 103 94 239 
Eluição - 27 37 127 
Refenotipagem - 127 168 225 
PAI - 1062 962 1.129 
Painel de hemácias - 482 499 705 
Pesquisa D fraco - 87 61 119 
Prova cruzada - 97 112 175 
TS ABO Rh- cartão* - 162 230 286 
Titulação de Acs - 35 28 31 
Trat. Cloroquina - 11 4 3 
ZZAP - 21 5 1 

* Realizados a partir de maio de 2011. 
 

O Laboratório de Imunohematologia de Pacientes da Fundação Hemocentro de Brasília realiza 
exames complementares que auxiliam a Hemorrede a realizar transfusões mais seguras. Dentre os exames 
realizados por este laboratório, destacam-se os de fenotipagem eritrocitária estendida e identificação de 
anticorpos irregulares, que beneficiam pacientes com Anemia Falciforme, pacientes politransfundidos que 
necessitam com freqüência de transfusão, recém-nascidos em caso de Doença Hemolítica Perinatal, dentre 
outros. 

Exames Hemostasia 

Exames  
Ano  

2011 2012 2013 
Contagem de plaquetas   462 113 139 
Determinação de tempo de sangramento de IVY - - - 
Determinação de tempo de trombina 748 181 237 
Determinação de Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada  (TTPA Ativada) 1404 874 1364 
Determinação de Tempo e Atividade da Protrombina (TAP) 1104 444 425 
Dosagem de Anticoagulante Circulante 352 97 240 
Dosagem de Antitrombina III 189 31 - 
Dosagem de Fator IX 212 143 162 
Dosagem de Fator VIII ( Antígeno) 879 957 926 
Dosagem de Fator VIII (Inibidor) 210 282 263 
Dosagem de Von Willebrand (Antígeno) 341 206 287 
Dosagem de Fibrinogênio 903 402 355 
Teste de Agregação de Plaquetas 97 67 129 
Cofator de ristocetina 237 219 312 
Dosagem de anticardiolipina IgG 112 187 107 
Dosagem de anticardiolipina IgM 91 64 107 
β -2 Glicoproteina 1 IGM 132 58 232 
β -2 Glicoproteina 1 IGG - - 146 
Fator V de Leiden – RPCA 133 156 - 
Proteína C 190 39 - 
Proteína S total 130 81 - 
Determinação da ligação do Fator Von Willebrand ao Colágeno 161 182 145 
Dosagem da Homocisteína Plasmática 61 119 - 
Dosagem de Fator V - - 37 
Dosagem de Fator VII - - 39 
Dosagem de Fator XI - - 17 
Dosagem de Fator XIII - - 26 
Teste de DDAVP - - 37 

*Realizados a partir de fevereiro de 2011. 
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O Laboratório de Hemostasia da FHB tem como objetivo atender à rede hospitalar da 
Secretaria de Saúde (SES) do Governo do Distrito Federal (GDF) no diagnóstico das doenças da 
coagulação hereditária como hemofilias, doença de Von Willebrand, dentre outras, além de dar suporte ao 
diagnóstico das coagulopatias raras, coagulopatias adquiridas e púrpura trombocitopênica trombótica com a 
finalidade de prestar assistência e apoio hemoterápico e⁄ou hematológico à rede de serviços de saúde, 
prestando serviços e assistência às áreas a que se propõe, de ensino e pesquisa, formação de recursos 
humanos, controle de qualidade e suporte técnico. 

O laboratório de Hemostasia iniciou o seu funcionamento em janeiro de 2011, ano em que 
ocorreu a atualização do cadastro dos pacientes com coagulopatias hereditárias no Distrito Federal e 
cidades do Entorno. A partir do ano de 2012, o número de exames realizados demonstra redução, pois com 
o cadastro já atualizado, os exames realizados são apenas os de acompanhamento. 

 
Laboratório de Imunologia de Transplantes  
 

O Laboratório de Imunologia de Transplantes da Fundação Hemocentro de Brasília, 
credenciado pelo Serviço Nacional de Transplante do Ministério da Saúde como Laboratório Tipo II, atende 
aos programas de Transplante Renal Intervivo e Cadavérico; Transplante Cardíaco; Transplante de Medula 
Óssea; REDOME e REREME, além de realização de tipagens HLA e doença e Transplante de Limbo. 
Habilitado para a realização de exames de Tipagem HLA por metodologias de biologia molecular. 

É importante salientar que os números apresentados não refletem a capacidade produtiva do 
Laboratório, mas sim a demanda gerada pelos serviços de transplante da SES/DF, geradores dos exames 
realizados no setor. A nosso critério, o indicador mais apropriado para análise é a capacidade de 
atendimento das demandas geradas.  

A FHB realiza os exames de Tipagem HLA Classe I e II solicitados pela Central de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos do DF – CNCDO/DF.  

São realizados também exames de Soro Atual e Soro Pós-Transplante. O exame de Soro Atual 
dos pacientes que serão possíveis receptores de órgãos é feito para se avaliar o perfil de reatividade desse 
paciente e se ele será ou não responsivo ao novo órgão. Os exames de Soro Pós-Transplante são feitos 
para se avaliar a resposta do receptor do órgão transplantado, se ele está ou não passando por processos 
de rejeição.    

 
Quantitativo de Exames Realizados 

Exame 
Ano  

2010 2011 2012 2013 
Reatividade contra painel 445 447 539 628 
Prova Cruzada para Doador Vivo de Rim 99 94 101 63 
Prova Cruzada para Doador Cadáver de Rim 42 24 96 80 
Tipagem HLA Classe I e II 5.653 4.760 3.528 3496 
Prova Cruzada Receptor 

   
60 

Coletas de Soro Realizadas 

ANO Soro Atual 
Soro Pós Tran splante  

15 dias  30 dias  60 dias  
2011 751 

Incluídos no exame Reatividade contra painel 2012 1.298 
2013 648 

 

Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário 

Por meio da Portaria nº 630, do Ministério da Saúde, o Banco de Sangue de Cordão Umbilical 
e Placentário - BSCUP/FHB foi incluído e habilitado na Rede Nacional de Bancos Públicos de Sangue de 
Cordão Umbilical e Placentário para Transplante de Células Tronco Hematopoéticas - Rede BrasilCord, que 
tem como finalidade a coleta, o processamento e o congelamento de células tronco hematopoéticas obtidas 
de sangue de cordão umbilical e placentário, para a utilização em  pacientes que necessitem de transplante 
de medula óssea e que não encontram doador compatível. 

Em 20 de abril de 2011, foi realizado o cadastro do BSCUP de Brasília como Laboratório de 
Processamento para Terapia Celular no ISBT 128 (Identification Standard Blood Tissue) por meio do 
registro da Fundação Hemocentro de Brasília junto ao Internation Council for Commonality in Blood Banking 
Automation (ICCBBA). Foi atribuído o código identificador B3035, com numeração impressa nas etiquetas 
que irão identificar as bolsas que serão armazenadas no equipamento bioarchive. 
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Produtividade do BSCUP  
Maternidade (coleta de SCUP)  2011 (abr a dez)  2012 2013 

Quantitativo de Prontuários de Gestantes Avaliados 418 1.007 1.665 

Abordagem de Gestantes 172 433 795 

Triagem de Gestantes 130 142 279 

Coleta de Sangue de cordão umbilical 59 87 170 

 
Laboratório de processamento/criopreservação do BSC UP 
 

Dentre as bolsas de sangue de cordão umbilical e placentário coletadas, algumas não são 
processadas. Os motivos de exclusão de processamento são: baixo volume; baixa celularidade ou presença 
de coágulos. 

As Bolsas Criopreservadas correspondem às unidades de sangue contendo as células 
progenitoras hematopoiéticas obtidas de cordão umbilical e placentário que se encontram armazenadas no 
Bioarquivo a -196ºC. Algumas bolsas são excluídas de Criopreservação pelos seguintes motivos: 
impossibilidade técnica ou - volume final inadequado/Coágulos. 

Algumas destas bolsas são desprezadas após a criopreservação pelos seguintes motivos: 
Hemocultura Positiva ou Sorologia Reagente. 

 As bolsas somente são disponibilizadas/liberadas para transplante após inserção de tipagem 
HLA na página da rede BrasilCord e após obter informações das condições de saúde do bebê quando da 
sua consulta ao pediatra (em geral 1º ao 2º mês do nascimento), conforme legislação vigente. 

Bolsas de SCUP Processadas X Bolsas Não Processadas  

Bolsas Processadas 125 

Bolsas Não-Processadas 45 

Total 170 

Bolsas de SCUP Processadas X Bolsas Não-Criopreserv adas 
Bolsas Processadas 125 
Bolsas Não-Criopreservadas 12 
Bolsas Criopreservadas 113 

 
Bolsas de SCUP Criopreservadas 
Desprezadas x Disponibilizadas 

Bolsas Criopreservadas 113  
Bolsas desprezadas após criopreservação 11 
Bolsas disponibilizadas/liberadas 49 

Exames Realizados 
Ano Quantitativo  

Contagem de Glóbulos brancos (Hemograma completo) pré-processamento 126 
Contagem de Glóbulos brancos (Hemograma completo) pós-processamento 125 
Viabilidade Celular Tripan-Blue 113 
Cultura Microbiológica 113 

 
� Controle de Qualidade 

 
Controle de Qualidade de Hemocomponentes 

 
O Controle de Qualidade de hemocomponentes visa garantir a qualidade dos produtos finais 

obtidos no processamento e fracionamento do sangue total coletado, atendendo o que preconiza a 
legislação vigente: Resolução RDC nº 57, de 16/12/2010, da ANVISA, e a Portaria nº 1.353, de 16/06/2011, 
do Ministério da Saúde. 

Analisa-se 1% dos hemocomponentes produzidos, ou 10 unidades, o que for maior, exceto 
para os Crioprecipitados, onde se analisa 04 unidades. 

Os hemocomponentes analisados estão descritos na tabela abaixo. 
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Hemocomponentes Analisados 

Hemocomponentes 

Ano 

2010 2011 2012 2013 

Produzido  Analisado  Produzido  Analisado  Produzido  Analisado  Produzido  Analisado  

Concentrado de Hemácias – 
CH 

22.795 256 20.638 236 19.970 241 18904 213 

Concentrado de Hemácias 
Pobre em Leucócitos – CHPL 

14.207 189 14.279 188 16.136 193 15765 187 

Concentrado de Hemácias 
Leucoreduzidos – CHF 

12.622 145 13.975 165 11.841 164 12589 145 

Concentrado de Hemácias 
Lavadas – CHLV 

05 50 28 22 24 34 62 62 

Concentrado de Hemácias por 
Aférese – CH1A 

91 75 424 328 278 167 105 88 

Concentrado de Hemácias 
Duplo por Aférese – CH2A 

70 60 105 76 60 52 98 76 

Concentrado de Plaquetas 
Buffy Coat – CPBC 

12.760 191 14.085 191 9.620 139 9562 133 

Concentrado de Pool de 
Plaquetas – CPP 

1994 124 2003 128 1.349 129 607 97 

Concentrado de Plaquetas por 
Aférese – CP1A 

623 424 862 518 990 380 1769 535 

Concentrado de Plaquetas 
Duplo por Aférese – CP2A 

200 193 337 231 267 209 446 187 

Plasma Fresco Congelado 15.743 44 44.635 383 41.504 485 39905 458 

Crioprecipitado 1.177 36 1046 44 1.230 63 2500 69 

 
A taxa de conformidade por hemocomponentes da FHB ultrapassou a meta estabelecida pela 

legislação vigente, conforme quadro abaixo: 
 

Índice de Conformidade 
Meta 

Legislação 
Vigente 

Média 
2010 

Média 
2011 

Média 
2012 

Média 
2013 

Concentrado de Hemácias 75% 98% 97% 98% 99,0% 

Concentrado de Hemácias Pobre em Leucócitos 
Hg, HT e Microb. 75% 

97% 
95% 97% 99,5% 

Leucócitos 75% 98% 98% 93,5% 

Concentrado de Hemácias Filtrado 
Hg, HT e Microb. 

90% 89% 
98% 98% 98,0% 

Leucócitos 100% 100% 100% 
Concentrado de Hemácias Lavada 75% - 93% 100% 98,8% 
Concentrado de Hemácias por Aférese 90% 81,1% 98,0% 100,0% 100% 
Concentrado de Hemácias Duplo por Aférese 90% 71,1% 99,0% 100,0% 100% 
Grau de Hemólise 75% 95% 95% 98% 98,0% 
Concentrado de Plaquetas de Buffy Coat 75% 90% 92% 89% 99,4% 
Concentrado de Plaquetas em Pool 75% 86% 92% 95% 97,6% 
Concentrado de Plaquetas por Aférese 90% 96,6% 93,0% 94,7% 99,0% 
Concentrado de Plaquetas Duplo por Aférese 90% 95,7% 93,0% 95,6% 99,6% 
Plasma Fresco Congelado Cel. Residais (Leucócitos, Plaquetas, Hemácias) 75% 100% 97% 98% 98,3% 
Plasma Fresco Congelado Fator VIII 75% 95% 92% 91% 94,0% 
CRIO (Dosagem de Fibrinogênio) 75% 96,4 100 100% 100% 
Análise Microbiológica 100% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 

 

Validações de Métodos Analíticos 
• Contagem da Eletrônica de Células  
• Contagem de Leucócitos em Câmaras de Neubauer e Nageotte 
• Contagem de Plaquetas em Câmaras de Neubauer 
• Dosagens de Proteínas Totais – Vermelho de Pirogalol 
• Ensaio Microbiológico 
• Determinação do Grau de Hemólise – Determinação de Hemoglobina Plasmática Livre 
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Validação de Processo 

• Validação de Processo Concentrado de Pool de Plaquetas Filtrado - 04 e 05 Unidades - 
CPPF 

• Validação do Processo de Congelamento do Plasma 
• Validação do Processo de Coleta de Hemocomponentes por Aférese (em andamento) – 

Máquina 03 
 
Atividades realizadas junto a outros setores da FHB  
• Monitoramento de equipamentos, validação de transporte, suspeitas (hemólise, lipemia, 

volume) – 111 análises 
• Suspeitas de contaminação por hemácias e intercorrências durante a coleta – 25 análises 
• Análise de Produtos Devolvidos pelas Agências Transfusionais: hemocomponentes com 

suspeita de coágulo, lipemia, hemólise, contaminação por hemácia, análise microbiológica - 62 análises 
• Controle de Filtros de Desleucotização – Beira de Leito: Concentrado de Plaquetas, 

Concentrado de Hemácias. 
 

Avaliação Externa da Qualidade em Hemocomponentes  
 Participação como Hemocentro Coordenador no Grupo de Assessoramento Técnico do 

Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Hemocomponentes da CGSH/DAE/SAS/Ministério da 
Saúde. 

 
Produção de Painéis - Parâmetro Peso  
Abril/2013:       Produção da 1ª Avaliação Prática 
                       Hemocentros Participantes/Brasil: 82 
                      164 amostras preparadas/enviadas 
 
Outubro/2013: Produção da 2ª Avaliação Prática 
                      Hemocentros Participantes/Brasil: 96 
                      192 amostras preparadas/enviadas 

 

Controle de Qualidade de Insumos 

Visa garantir a qualidade dos insumos necessários ao processamento e fracionamento do 
sangue total coletado, tais como: luvas cirúrgicas; bolsas de coleta de sangue, de transferência e de sangue 
de cordão; seringas e agulhas hipodérmicas descartáveis. 

Os insumos adquiridos são analisados de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação 
vigente.  

O quadro a seguir mostra a quantidade de insumos analisados no quadriênio 2010/2013: 
 

Insumos 
Ano  

2010 2011 2012 2013 
Recebido  Analisado  Recebido  Analisado  Recebido  Analisado  Recebido  Analisado  

Bolsas de coleta de sangue, de 
transferência e de sangue de 
cordão 

53 52 62 62 67 67 53 53 

Luvas Cirúrgicas 15 15 28 28 43 43 26 26 
Seringas e agulhas 
hipodérmicas descartáveis _ _ 20 20 04 04 13 13 

 
Preparação e Controle de Qualidade de Soluções 
 

Conforme requisitos estabelecidos na legislação vigente, são realizados testes de controle de 
qualidade, por amostragem, em cada lote recebido de Soluções Parenterais e Soluções de Limpeza 
adquiridas pela FHB. 
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Soluções 
Ano  

2010 2011 2012 2013 
Recebido  Analisado  Recebido  Analisado  Recebido  Analisado  Recebido  Analisado  

Soluções Parenterais (Solução 
Anticoagulante e Solução 
Fisiológica 0,9%) 

13 13 04 04 08 08 6 6 

Soluções de Limpeza (Álcool 70% 
e Hipoclorito de Sódio) 

10 10 29 29 58 58 39 39 

 
Controle de Soluções: Visa estabelecer procedimentos para o preparo e controle de 

qualidade das soluções utilizadas na FHB, tais como: Ácido Acético 1%, Ácido Sulfúrico 1N, Tampão PBS, 
Salina 0,9%, Tiossulfato de Sódio. 

 
Controle de Água Reagente:  Definir as especificações, procedimentos e rotina de controle de 

qualidade da água reagente de grau 03 utilizada na FHB, garantido que esteja dentro das conformidades 
exigidas. 
 

Gestão das Atividades da Hemorrede 

Em 2013, a Fundação Hemocentro de Brasília manteve as atividades de gerenciamento e 
coordenação técnica das 13 (treze) Agências Transfusionais dos Hospitais da Secretaria de Estado de 
Saúde do Distrito Federal.  

O papel da FHB como órgão gestor da Hemoterapia no DF foi consolidado pelo Decreto nº 
34.538 de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre a reestruturação da Instituição e incluiu a Assessoria da 
Hemorrede, até então, informal, na estrutura administrativa desta Casa. 

Dentre as atividades realizadas no campo da coordenação da Hemoterapia na SES/DF, 
destacam-se: 

- Supervisão nas Agências Transfusionais da SES/DF por profissional biomédico da FHB (à 
exceção do Hospital Regional de Brazlândia, que teve a biomédica supervisora deslocada da função para 
atuar nas atividades relacionadas ao Transplante de Medula Óssea); 

- Realização de reuniões quinzenais com a equipe de biomédicos supervisores para 
atualização técnico-científica e abordagem de questões técnicas e gerenciais da Hemorrede, e reuniões 
trimestrais com os médicos Responsáveis Técnicos dos Serviços para alinhar as estratégias e ações 
adotadas ao planejamento para a Hemorrede; 

- Visitas técnicas às Agências Transfusionais, conforme Tabela 1, por equipe multidisciplinar da 
FHB, com foco em biossegurança, boas práticas transfusionais, gestão de insumos e de equipamentos: 

 
Ano  2012 2013 

Visitas realizadas  22 24 

 Visitas realizadas na Hemorrede da SES/DF por equipe da FHB 

 
- Aquisição e cessão de equipamentos para as Agências Transfusionais, de forma a adequar 

as demandas das atividades hemoterápicas e sanar não-conformidades evidenciadas nas inspeções 
sanitárias por uso de equipamentos inadequados. Os equipamentos distribuídos estão descritos na Tabela 
2, restando, ainda, processos em andamento para aquisição de novos freezers, geladeiras, agitadores de 
plaquetas e microscópios; 

 
EQUIPAMENTOS TOTAL DISTRIBUÍDO EM 2013 

Seladora  4 
Geladeira (Hemocomponentes)  12 
Geladeira (Medicamentos/Fatores)  3 
Freezer  3 
Descongelador de Plasma  13 
Multitimer  13 
Carrinho Multiuso  13 
Aparelho De Ar Condicionado  25 

 Equipamentos adquiridos pela FHB e distribuídos para Hemorrede da SES/DF em 2013. 
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- Aquisição, gerenciamento e distribuição de todos os insumos utilizados nos Serviços de 
Hemoterapia da Hemorrede Pública SES/DF (mais de 50 itens), com entrega mensal destes insumos pela 
FHB em cada Agência Transfusional;  

- Conclusão da licitação para implantação da Técnica em Gel em todos os Hospitais da 
SES/DF, ao custo anual de R$ R$ 1.324.795,00, pela FHB, contemplando disponibilização de equipamentos 
de última geração, todos os insumos necessários para desenvolvimento dos exames e manutenção do 
parque tecnológico sob a responsabilidade e gerenciamento da FHB. Como parte da implantação, foi 
realizada a capacitação teórico-prática para as equipes da Hemorrede tendo como resultado 175 servidores 
da FHB e da SES capacitados, o que corresponde a 90% da força de trabalho. A técnica em gel permite a 
realização dos exames com mais celeridade e segurança, reduzindo o risco de desvios/erros e 
proporcionando melhor aproveitamento dos recursos humanos nas Agências Transfusionais. Foram 
contempladas com a nova técnica as Agências Transfusionais do Hospital de Base do DF, Hospital 
Regional da Asa Norte e Hospital Materno-Infantil de Brasília, com conclusão da implantação prevista para 
janeiro de 2014 nos demais serviços. 

- Realização de consulta pública e Fórum para discussão do Protocolo de Indicação de 
Hemocomponentes/Uso Racional de Sangue, para aprovação e divulgação no primeiro trimestre de 2014; 

- Conclusão por parte de 80% da equipe da Assessoria da Hemorrede do Curso de 
Especialização em Hemoterapia, ministrado pela UNESP e oferecido pela FHB;  

- Implantação do sistema informatizado da FHB (SistHemo - Módulo Transfusional) nas 
Agências dos Hospitais Regionais do Paranoá, Taguatinga e Ceilândia. Com isso, restam apenas 4 serviços 
para concluir a informatização (HBDF, HRG, HRSam e HRSM);  

- Realização de treinamento e lotação de 52 técnicos de hematologia/hemoterapia aprovados 
no último concurso realizado pela SES/DF;  

 - Conclusão do processo licitatório para locação de equipamentos de conexão estéril para uso 
nas Agências Transfusionais da SES/DF, garantindo segurança, qualidade e melhor aproveitamento dos 
hemocomponentes, com mais de 50% de redução no custo  desta técnica, em comparação à última 
aquisição, realizada há mais de 5 anos pela SES/DF. 

- Implantação das ferramentas de Gestão pela Qualidade na Hemorrede da SES/DF, com 
treinamentos sistematizados e registrados, padronização dos procedimentos, notificação e gerenciamento 
das não-conformidades com redução destes eventos na ordem de 40% de 2012 para 2013, conforme 
Tabela 3 abaixo: 

 
Ano 2012 2013 

Não-conformidades 33 20 
Tabela 3 – Histórico de não-conformidades evidenciadas e tratadas na Hemorrede SES/DF 

 
- Consolidação da educação continuada na Hemorrede do DF, com capacitações dentro do 

Programa de Qualificação da Hemorrede Estadual/Ministério da Saúde; no campo da Biossegurança, 
Imunohematologia, Hemovigilância, capacitação para transfusão de emergência na UPA e para coleta de 
sangue; 

- Alteração do formulário para solicitação de transfusão (Figura 1), utilizado na SES/DF há mais 
de 10 anos, e que se encontrava desatualizado, em desconformidade com a legislação e contrariando as 
normas vigentes, para novo formulário (Figura 2) que atende todos os requisitos técnicos e legais: 
 

 
Figura 1 – Antigo formulário para solicitação  

de transfusão, em desacordo com as normas técnicas 
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Figura 2 – Novo formulário para solicitação de transfusão, em atendimento aos requisitos técnicos e legais.  

2. Outras Realizações 

PROGRAMA  

6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SA ÚDE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  120.000 120.000 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 701.880 201.880 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  260.000 261.000 117.039 117.039 
0034 - Capacitação de Servidores - FHB - Distrito Federal 260.000 261.000 117.039 117.039 
8505 - Publicidade e Propaganda  530.000 354.387 146.422 146.422 
0026 - Publicidade e Propaganda - Institucional - FHB - Distrito Federal 270.000 150.000 111.570 111.570 
8717 - Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - FHB - Distrito 
Federal 260.000 204.387 34.852 34.852 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.436.000 1.091.227 628.817 628.817 
0077 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - FHB - Plano 
Piloto 1.436.000 1.091.227 628.817 628.817 
Total do Programa  3.047.880 2.028.494 892.279 892.279 

 

� Gestão de Pessoas 

A Fundação Hemocentro de Brasília/FHB capacitou 43,16% de seus servidores. Neste quesito 
destacam-se o seguinte: 

- Finalizou em 2013 o Curso de Especialização lato sensu em Hemoterapia a profissionais da 
área de saúde em exercício na FHB e na rede pública de saúde do Distrito Federal, incluindo os hospitais 
conveniados e a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. O curso, 
ministrado pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus de Bauru, contou com a participação de 
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100 (cem) servidores e visou à atualização e aprimoramento das técnicas hemoterápicas, incluindo 
biossegurança, bioética, gestão, genética, imunologia, controle de qualidade e outras. 

- Realizou os seguintes cursos in loco para capacitação de seus servidores: capacitação de 25 
servidores em Liderança no Serviço Público; de 33 servidores no curso de Instrução de Processos 
Licitatórios; e 18 servidores no Curso de Português – Gramática e Redação. 

- Encaminhou 42 servidores para participarem do Congresso Brasileiro de Hematologia, 
Hemoterapia e Terapia Celular, realizado em Brasília, no período de 07/11 a 10/11/2013. 

- Realizou o II Seminário de Atenção às Pessoas com Coagulopatias Hereditárias no DF, no 
período de 05 a 06/12/2013, e o Seminário - Conhecendo a FHB e os direitos e deveres dos servidores para 
acolhimento de 18 novos servidores, no período de 01/03 a 05/03/2013. 

- Capacitou 110 servidores no treinamento obrigatório em Biossegurança e Gerenciamento de 
Resíduos, no período de 09 a 11/11/2013. 

- Realizou acolhimento de 25 estagiários que estão executando suas atividades em diversas 
áreas do Hemocentro. 

 

• Comunicação Social 

Durante o ano de 2013, foram realizadas três campanhas publicitárias da linha Corrente 
Solidária e uma campanha de final de ano. Para cada uma destas campanhas foram produzidos VTs e 
spots de 30 segundos cada, veiculados gratuitamente pelas mídias locais. Além destas campanhas, houve 
a divulgação de várias mensagens do Hemocentro por meio de mídias sociais e de um concurso de 
fotografia.  

Sempre com o objetivo de pautar a imprensa sobre a necessidade de divulgar as ações do 
Hemocentro de Brasília e de estimular novos doadores de sangue, foram publicadas 167 matérias. 

Eventos também foram previamente programados para chamar a atenção da população do 
Distrito Federal sobre a doação de sangue, capacitar servidores, homenagear entidades parceiras e 
multiplicadores da FHB, comemorar datas importantes para a instituição. São eles: Dia Mundial do Doador 
de Sangue; Inauguração de câmaras frias e do Abrigo de Resíduos; Palestra do Prof. Blanchette (Canadá); 
Dia Internacional da Mulher (painéis); Acolhimento aos pacientes com Doença Falciforme; Aniversário do 
Ambulatório do Hemocentro; Treinamento dos multiplicadores da Igreja Adventista; Fórum sobre o uso 
racional do sangue; Acolhimento de novos servidores e aos funcionários do Hospital Santa Marta; Café da 
Manhã em comemoração ao dia das secretárias; Semana do Servidor; HEMO 2013 – Evento Nacional; 
Treinamento para implantação da Técnica em Gel; Semana Nacional do Doador de Sangue; Aniversário do 
Hemocentro; Treinamento Anual dos Multiplicadores; Cerimônia para assinatura da parceria com a 
Secretaria de Esportes; II Seminário sobre Doença Falciforme; Campanha de arrecadação de roupas para o 
bazar 2013 e II Seminário de Atenção Integral às pessoas com coagulopatias hereditárias.  

 
� Ambulatório 

Em 2013, dando continuidade às ações iniciadas em 2011, a Fundação Hemocentro de Brasília 
manteve o processo de atualização do cadastro dos pacientes com coagulopatias hereditárias. Dos 457 
pacientes registrados em janeiro de 2011 no sistema Hemovida Web Coagulopatias, 256 pacientes se 
recadastraram até o final de 2013. Destes, 203 são do Distrito Federal, 37 do Entorno (RIDE) e 16 são de 
outras Unidades da Federação. Também foram incluídos 83 novos pacientes com coagulopatias 
hereditárias no sistema. Destes, 65 são do Distrito Federal, 12 do Entorno (RIDE) e 6 são de outras 
Unidades da Federação. 

Em função da proposta de reorganização do modelo de atenção à saúde aos pacientes com 
coagulopatias hereditárias, no ano de 2013 foram feitas novas adequações no Ambulatório da FHB, em 
funcionamento desde 13 de agosto de 2012, envolvendo pessoal, área física, mobiliário, medicamentos, 
reuniões com os diversos atores envolvidos, entre outros. 

A equipe multidisciplinar de atenção aos pacientes com coagulopatias hereditárias é formada 
por: 3 hematologistas, sendo 1 hematopediatra, 2 enfermeiras, 1 assistente social, 1 farmacêutica, 5 
técnicas de enfermagem, 2 técnicos de laboratório, 4 técnicos administrativos e 1 recepcionista. Para 
qualificar o atendimento aos pacientes houve a incorporação de: 1 nutricionista com atendimento 
ambulatorial 1 vez por semana; 2 fisioterapeutas com carga horária semanal de 20 horas cada e 1 
ortopedista que realiza atendimento ambulatorial 1 vez ao mês na FHB e agenda aberta no HBDF 
semanalmente.  

Além dessa equipe, o ambulatório conta com o apoio de profissionais do Laboratório de 
Hemostasia para os exames específicos: 1 hematologista, 1 farmacêutico-bioquímico, 1 biomédica e 1 
técnica de laboratório. Esse Laboratório foi reconhecido pela Federação Mundial de Hemofilia e qualificado 
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no Sistema de Avaliação de Qualidade Externa Internacional do Reino Unido com 2 avaliações notas “A”. A 
FHB conta também com a Gerência de Processamento e Distribuição de Hemocomponentes, que realiza 
dispensação de hemoderivados para outras instituições da rede de saúde no período noturno, finais de 
semana e feriados. Abaixo segue quadro com atendimentos feitos pela equipe no período de 02/01/2013 a 
31/12/2013. 

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FHB  
Consultas com Hematologista  562 
Consultas com Hematopediatra  478 
Consulta com Ortopedista 75 
Consulta com Nutricionista 44 
Atendimento de Fisioterapia 84 
Atendimento de Enfermagem    201 
Atendimento de Serviço Social   219 
Coleta de sangue para exames de hemostasia  715 
Infusões de fatores da coagulação na FHB  629 
Número de pacientes com entrega domiciliar  86 
Número de cartas enviadas agendando consultas  31 

 

Nesse ano, as demandas odontológicas dos adultos foram encaminhadas à Coordenação de 
Saúde Bucal e as infantis para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar.  Para aprimorar a oferta de 
serviço a esses pacientes, a FHB tem envidado esforços no sentido de completar a equipe multiprofissional 
do ambulatório, com previsão da cessão de 1 Odontólogo para 2014 e a chegada de 1 Psicólogo para 
março do mesmo ano.  

Em 2013, contou também com a parceria do Hospital da Criança e o Hospital Materno Infantil 
de Brasília, para atendimento infantil nas diversas especialidades oferecidas e com o Hospital de Base do 
Distrito Federal para atendimento às emergências hemorrágicas de maior gravidade em adultos e crianças. 

Para facilitar o deslocamento dos pacientes com coagulopatias hereditárias, assim como dos 
doadores de sangue, a FHB continua a disponibilizar o transporte entre a Rodoviária do Plano Piloto e a 
FHB, de 30 em 30 minutos, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 18 horas, ação que teve início em março de 2011. 

No intuito de apresentar o trabalho realizado pelo Ambulatório, a FHB recebeu visitas de 
representantes da Federação Mundial e da Federação Brasileira de Hemofilia em abril de 2013. No mesmo 
mês, no dia 20, foi realizada a Comemoração do “Dia Mundial da Hemofilia” com palestra sobre 
autocuidado, treinamento para infusão e recreação para as crianças.   

Em 13 de junho a FHB recebeu o primeiro lote de Fator VIII recombinante, adquirido pelo 
Ministério da Saúde, para dispensação aos pacientes com idade entre 0 (zero) e 17 anos, 11 meses e 29 
dias, conforme orientação recebida por meio do Ofício-Circular nº 042/2013/CGSH/DAE/SAS/MS, que 
informa a incorporação desse produto para o tratamento da Hemofilia A no Programa de Coagulopatias. Em 
27 de junho, ocorreu a primeira dispensação do Fator VIII recombinante na FHB. 

Visando aprimorar os conhecimentos da equipe multidisciplinar, a FHB promoveu, em junho e 
em agosto, encontros com profissionais reconhecidos internacionalmente como estudiosos de Hemofilia e 
Inibidor, Dr. Victor Blanchette e Dr. Alessandro Gringeri, respectivamente.  

Também no mês de agosto, dia 9, a FHB comemorou, junto aos pacientes, o 1º aniversário do 
Ambulatório.   

Em 30 de outubro foi realizado o II Workshop sobre Doença Falciforme, quando foi assinada, 
pelo Secretário de Estado de Saúde do DF, a Portaria nº 292, que atribui à FHB a competência de 
coordenar e regular a atenção integral aos pacientes com Hemoglobinopatias Hereditárias no âmbito da 
Secretaria de Estado de Saúde do DF. 

Dando continuidade à formalização de parcerias para melhor atender aos pacientes, em 20 de 
novembro foi assinada carta de intenção de cooperação técnica entre a FHB e a Secretaria de Estado de 
Esporte do DF para facilitar o acesso dos pacientes à prática esportiva nos Centros Olímpicos.   

Nos dias 05 e 06 de dezembro, a FHB promoveu o II Seminário “Atenção Integral às Pessoas 
com Coagulopatias Hereditárias no Distrito Federal” com a participação de pacientes, familiares e 
profissionais de saúde do DF e experts de outros estados. Na oportunidade, foi oficialmente inaugurada a 
Sala de Fisioterapia e a apresentação do Consultório de Odontologia do Ambulatório. 

No dia 07 de dezembro, a FHB realizou a Confraternização de Final de Ano entre os pacientes 
com Coagulopatias Hereditárias e Doença Falciforme, com café da manhã, recreação para as crianças e 
adolescentes, além de palestra sobre Saúde Bucal para os adultos.  

A partir de 11 de dezembro de 2013, a FHB passou a dispensar o Fator VIII recombinante aos 
pacientes com idade inferior a 30 anos para o tratamento da Hemofilia A, conforme definido no Ofício-
Circular nº 85/2013/CGSH/DAE/SAS/MS de 09 de dezembro de 2013. 
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3.  Informações complementares 

Os recursos orçamentários repassados destinaram-se à execução de despesas com contratos 
de prestação de serviço de natureza continuada, que visam manter o bom andamento da área fim e os 
serviços administrativos essenciais ao desenvolvimento das atividades da Fundação Hemocentro, tais 
como, manutenção do Sistema Hemocentro do Ciclo do Sangue – SISTHEMO; manutenção de veículos, 
máquinas e equipamentos; locação de impressoras e copiadoras; manutenção de no-breaks, painéis 
eletrônicos, elevadores e grupo de geradores; despesas com energia elétrica, água e esgoto e telefonia fixa 
e móvel. 

O programa abrange também a Capacitação de Recursos Humanos pela Fundação 
Hemocentro de Brasília – FHB. Em 2013, todavia, devido a problemas de natureza orçamentária e, 
posteriormente, à necessidade de avaliação do público alvo do programa, houve necessidade postergar-se 
o início da atividade. Assim, a capacitação de recursos humanos da Fundação, em 2013, deu-se 
exclusivamente com recursos diretamente alocados à FHB. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O planejamento estratégico, elaborado no início do ano de 2011, integra o modelo de gestão 
da Fundação Hemocentro de Brasília ao lado de outros instrumentos como Plano Plurianual – PPA, Plano 
de Saúde, Plano Estratégico da SES, inspeções sanitárias e auditorias internas, para o alinhamento e a 
integração da estratégia com o orçamento e as várias ações institucionais.  

As definições do plano são realizadas e monitoradas de acordo com diretrizes da Secretaria de 
Estado de Saúde-DF, Governo do Distrito Federal e Ministério da Saúde, bem como órgãos normativos e de 
controle competentes, tendo em vista o fortalecimento do SUS-DF. 

No ano de 2013, foram realizadas 3 (três) Reuniões de Alinhamento Estratégico, em abril, 
junho e outubro, com a participação de todos os ocupantes de cargos comissionados e técnicos 
convocados, envolvendo cerca de 45 pessoas em cada reunião. No mês de novembro, ocorreram duas 
reuniões extraordinárias com todos os gestores da casa, adequando o mapa estratégico para o ano de 
2014.   

Os resultados obtidos (indicadores estratégicos) em 2013 estão apresentados no quadro a 
seguir: 

 
Resultados Estratégicos  2013 

Fundação Hemocentro  De Brasília – FHB 

Dimensão 
Objetivos 

Estratégicos FHB 
2011 - 2015 

Ações e Resultados 2013 

Contribuição para 
a sociedade 

Exercício da 
solidariedade e 

cidadania 

O objetivo visa desenvolver ações educativas de forma a estabelecer a cultura da 
doação de sangue, estimulando a doação periódica na população, de forma 
espontânea e altruísta. Em 2013, foram realizados 703 eventos em parcerias com a 
sociedade civil, setor privado e administração pública para captação de doadores, 
atingindo 1.313 parceiros cadastrados, em prol da doação de sangue. Avançou-se no 
projeto doador do futuro, em parceria com as escolas públicas, sendo realizadas 21 
palestras, com a participação de 476 alunos. Palestras para adultos, em instituições 
parceiras ocorreram 24 vezes, com a participação de 549 envolvidos. 
 

Resultados 
institucionais 

Reduzir as reações 
adversas e desvios 
relacionados ao ato 

transfusional 

No ato transfusional, ou decorrente dele, podem ocorrer reações adversas que devem 
ser identificadas, monitoradas e notificadas, para que se possa atuar na prevenção, 
com o objetivo de diminuir a sua incidência. Como esse universo é bastante 
heterogêneo, indo desde reações bastante discretas, até as que levam o paciente a 
apresentarem risco de morte, estamos, ainda, em processo de incentivo à notificação. 
Ainda em 2013, certamente, obtivemos uma sub-notificação importante dessas 
ocorrências, encontrando-nos com a taxa de reações transfusionais de 0,15%, bem 
abaixo da meta estabelecida de 1%. O atual grande desafio é estimular a notificação e 
qualificar o ato transfusional para que ocorra o menor número possível de reações 
adversas decorrentes desse procedimento. Essa preocupação fez com que nosso 
objetivo estratégico para 2014 focasse mais à gestão das reações adversas 
(identificação, notificação e redução de sua ocorrência), em detrimento de apenas 
trabalharmos com a sua redução.    

Garantir sangue com 
qualidade e em 

quantidade adequada à 
população no DF 

O objetivo envolve a otimização das etapas do ciclo do sangue: captação e 
acolhimento do doador, triagem clínica, coleta, triagem laboratorial, processamento, 
armazenamento, distribuição e transporte, para suprir as necessidades de 
hemocomponentes da rede hospitalar no DF. Em 2013, a inaptidão sorológica foi de 
2,28% das amostras de doadores analisadas, atendendo a meta de permanecer 
menor que 2,5%. Das bolsas de concentrado de hemácias solicitadas pela hemorrede 
no ano de 2013, foram atendidas 83,9% das demandas de rotina para estoque 
(55.614 solicitações) e 100% das demandas fora da rotina (24.854 bolsas), que visam 
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Resultados Estratégicos  2013 
Fundação Hemocentro  De Brasília – FHB 

Dimensão 
Objetivos 

Estratégicos FHB 
2011 - 2015 

Ações e Resultados 2013 

a situações cujo estoque estratégico das Agências Transfusionais, suprido pela rotina, 
não atendeu. Tal situação garante o atendimento de 100% da demanda dos pacientes 
que necessitaram transfusão sanguínea. A taxa de conformidade por 
hemocomponentes apurada pelo controle de qualidade da FHB atingiu 96,7% de 
aprovação, ultrapassando a meta estabelecida pela legislação vigente. 

Garantir suporte clínico 
hemoterápico a 

população no DF 

O objetivo visa oferecer exames laboratoriais de referência para a assistência 
hemoterápica dos pacientes no DF, garantindo a excelência. 
Três conjuntos de exames são realizados pela FHB para a comunidade: os de 
hemostasia, para os pacientes portadores de coagulopatias e outras doenças do 
sangue, os de imunologia para transplantes e os exames imunohematológicos dos 
pacientes da rede SES/DF.  
O primeiro grupo (hemostasia) totalizou 5.732 exames no ano, mantendo-se próximo 
do que ocorreu no ano anterior (4.902) e bem abaixo dos 8.148 exames realizados em 
2011, tendo em vista que, nos dois últimos anos, ocorreram somente exames de 
controle da grande maioria dos pacientes acompanhados pela rede e pelo ambulatório 
da FBH, diferentemente do cadastramento da totalidade dos pacientes portadores de 
coagulopatia hereditária feito em 2011. 
Os exames de imunologia para transplantes totalizaram 4.327, discretamente acima 
dos 4.264 exames realizados em 2012. 
Em 2013 a FHB realizou 6.421 exames imunohematológicos para os pacientes da 
rede SES/DF, um acréscimo de 36% em relação ao ano anterior (4.717 exames).  

Oferecer atenção 
ambulatorial 

multiprofissional e 
farmacêutica a 100% 
dos pacientes com 

hemofilia cadastrados 
no DF 

O objetivo foi incluído após publicação da Portaria SES nº 162/2012, que atribui 
competência à Fundação Hemocentro de Brasília para coordenar e regular a atenção 
integral aos pacientes com coagulopatias hereditárias no DF.  
No ano de 2013, foram acompanhados pela FHB 451 pacientes portadores de 
Coagulopatia Hereditária, sendo que destes 232 são portadores de Hemofilia (A ou B). 
Deste grupo, 161 (106 do DF) estão em profilaxia e 86 deles recebem medicamento 
no domicílio. Ao todo, foram prestadas 1007 consultas médicas, 456 atendimentos da 
nutrição, fisioterapia, enfermagem e serviço social. Foram feitas 665 coletas de 
sangue para exames de hemostasia desses pacientes e 556 infusões de fator de 
coagulação.  

Fortalecer a doação de 
sangue 

A fim de conscientizar e mobilizar a população, visando à doação fidelizada, foram 
desenvolvidas ações educativas por meio de treinamentos e encontros com 
multiplicadores, palestras, campanhas internas, coletas externas, parcerias e a 
rotinização do transporte do doador no trajeto FHB - Rodoviária do Plano Piloto, ida e 
volta. Como exemplo, destacam-se as 356 campanhas mobilizadoras realizadas no 
ano, atingindo um público de 3.069 pessoas. 
Em 2013, as 53.113 doações efetivamente ocorridas, corresponderam ao índice de 
2% de doações na população. Apesar de não ter havido elevação deste indicador em 
comparação ao ano de 2012, a FHB obteve um acréscimo de mais de 10% no 
quantitativo de doadores fidelizados, chegando ao Índice de 46,3% de doadores 
fidelizados em 2013. 

Processos 
Internos 

Garantir a excelência 
dos laboratórios de 

doadores e pacientes 

A FHB realizou importantes atualizações tecnológicas e metodológicas, tais como: a 
implementação do parque tecnológico da sorologia (robotização) com implantação de 
equipamentos com esteira automática; a aquisição de novo equipamento de 
Citometria de Fluxo para uso multilaboratorial; a ampliação do espaço dos laboratórios 
de imunohematologia (NUIH) e a otimização da automação da imunohematologia de 
doador e a implementação do controle de qualidade interna e externa nos laboratórios 
de Hemostasia e Imunohematologia de pacientes. 
Frente à excelência dos laboratórios, foi possível o credenciamento do Laboratório de 
Hemostasia pela Federação Internacional de Hemofilia e o início do processo de 
Acreditação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário da FHB pela 
American Association of Blood Bank, como parte do Projeto de Acreditação da Rede 
BrasilCord. 

Racionalizar a coleta 
de sangue à demanda 

A fim de reduzir o desperdício, a FHB monitora o índice de descarte hospitalar de 
hemocomponentes por vencimento e o índice de transfusão. Em 2013, verificou-se 
que mais de 90% dos concentrados de hemácias distribuídos foram transfundidos. 

Garantir qualidade no 
ato transfusional 

Em 2013, o Comitê Gestor da FHB, realizou 24 visitas de supervisão nas diversas 
agências transfusionais da rede, associado à aquisição, gerenciamento e distribuição 
de TODOS os insumos para Hemorrede SES/DF e fornecimento de equipamentos 
(Seladora, geladeira (hemocomponentes), geladeira, freezer, descongelador de 
plasma, multitimer, carrinho multiuso e aparelho de ar condicionado). TÉCNICA EM 
GEL. Foram registradas 0,05% de não conformidades ocorridas em relação ao ato 
tranfusional (a meta é de até 1%). Discutido o assunto, em reuniões semanais, com os 
biomédicos do hemocentro lotados nas AT’s, ficou evidenciada a importância de 
melhorar a notificação dessas ocorrências, problema identificado e em processo de 
correção. 

Atender o doador e 
demais usuários com 

excelência 

O Índice de doadores satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços do Hemocentro 
ultrapassou a faixa dos 97% em 2013. Todos os comentários negativos ou 
reclamações das pessoas que não se encontraram nesse grupo, quando 
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Resultados Estratégicos  2013 
Fundação Hemocentro  De Brasília – FHB 

Dimensão 
Objetivos 

Estratégicos FHB 
2011 - 2015 

Ações e Resultados 2013 

apresentados, foram individualmente avaliados e, quando possível e necessário, 
trabalhados. Buscou-se, diariamente, identificar formas de melhor acolher o doador, 
por ser uma ação voluntária e extremamente necessária para o setor saúde. Junto à 
Ouvidoria, foram feitos 109 registros, dos quais 41 reclamações. Todas elas foram 
devidamente avaliadas, tratadas e respondidas ao usuário.     

Buscar excelência na 
gestão da Hemorrede 

Em Março de 2013, após auditoria realizada pela ABNT, a FUNDAÇÃO 
HEMOCENTRO DE BRASÍLIA manteve a Certificação ISO 9001:2008, para o ciclo do 
sangue, cumprindo assim o compromisso assumido com o atendimento aos requisitos 
da Norma para seu Sistema de Gestão da Qualidade. 

Fortalecer a 
comunicação interna e 

externa 

Mantiveram-se atualizados a intranet e o site institucional (www.fhb.df.gov.br).  
Foram, também, realizadas, no ano de 2013, três campanhas publicitárias da linha 
Corrente Solidária e uma campanha de final de ano, com a produção de VTs e spots 
de 30 segundos cada, veiculados gratuitamente pelas mídias locais. Associado a tais 
realizações, houve a divulgação de várias mensagens do Hemocentro por meio de 
mídias sociais e de um concurso de fotografia.  
Durante todo o ano de 2013, foram publicadas 80 matérias na Intranet, 50 matérias na 
Internet, 37 posts no Facebook, sempre com o objetivo de pautar a imprensa sobre a 
necessidade de divulgar as ações do Hemocentro de Brasília e de estimular novos 
doadores de sangue. 
Pesquisa interna foi desenvolvida, junto aos servidores da casa, com o objetivo de 
obter melhores caminhos para o fluxo da comunicação interna.  

Fortalecer o 
gerenciamento dos 

serviços de 
hemoterapia 

Na INSPEÇÃO SANITÁRIA conjunta VISA/DF, ANVISA/MS e INCQS, realizada em 
outubro de 2013, a FHB atingiu 97,13%, sendo classificada como instituição de saúde 
de BAIXO RISCO (Em 2012, o índice foi de 91,13%, com a classificação de MÉDIO 
BAIXO RISCO). A FHB realiza o monitoramento, a medição e a validação de 
processos críticos e reuniões periódicas de análise crítica do Sistema de Gestão da 
Qualidade. 

Pessoas 

Fortalecer a gestão de 
pessoas e o 

desenvolvimento de 
competências coletivas 

Em 2013 foram realizadas visitas técnicas para treinamento em serviço, e participação 
dos servidores em eventos técnicos e seminários especializados. 43,16% % dos 
servidores realizaram 20h ou mais de treinamento/ano. O índice de abseteísmo na 
FHB foi de 3,4%, sendo superior aos 2,7% registrados em 2012, fator gerador de 
estudos individualizados por setor e categoria funcional, visando à identificação dos 
fatores geradores de tal índice. 

Desenvolver a cultura 
de Gestão Estratégica 

Ao longo de 2013, foram realizadas três Oficinas de Alinhamento do Planejamento 
Estratégico, com a presença do corpo de liderança interno, envolvendo mais de 40 
gestores, de todos os níveis hierárquicos. Após a realização da terceira, os gestores 
ficaram encarregados de desenvolverem discussões internas, ocorrendo, em seguida, 
duas oficinas focais, revisando as estratégias e estabelecendo ações para o ano de 
2014. 
No ano, ocorreram duas reuniões com os servidores da casa, sendo apresentados os 
objetivos estratégicos e respectivos indicadores, juntamente com as realizações 
institucionais e propostas para o próximo ano.  

Infraestrutura e 
Tecnologia 

Adequar a estrutura 
organizacional, física e 

tecnológica 

Foram desenvolvidos projetos de construção/reforma das áreas físicas da FHB-DF e 
Hemorrede, manutenção de equipamentos da FHB-DF e Hemorrede e manutenção 
predial da FHB. 
Foi realizada gestão de equipamentos críticos (manutenção corretiva, preventiva e 
calibrações). 

Integrar e informatizar 
processos e 

procedimentos 

A FHB atendeu a 98,3% das demandas de suporte a usuários (1.549 solicitações), a 
93,3% das demandas de rede e a 22,2% das demandas de sistema.  

Orçamento 
Aperfeiçoar a gestão 

orçamentária 

A execução orçamentária da FHB em 2012 foi de 66,5%, abaixo da meta. 
Verificou-se que o tempo médio decorrido entre a autação do processo de aquisição e 
o empenho é de aproximadamente 7,96 meses, causador, por vezes, de empecilho às 
atividades desenvolvidas. 
No exercício financeiro de 2013, a execução orçamentária foi de 84,25%.  

 

� Gestão de Qualidade 

� A Fundação Hemocentro de Brasília estabelece, documenta, implementa e mantém um 
Sistema de Gestão da Qualidade que consiste num conjunto de elementos que interagem entre si e que são 
utilizados para dirigir e controlar esta Fundação, no que diz respeito à qualidade.   

� Por meio do  Sistema de Gestão da Qualidade da FHB,  são gerenciados todos os 
processos desenvolvidos na instituição, com definição  de responsabilidades e atribuições, padronização de 
todos os processos em procedimentos operacionais padrão,  tratamento de não conformidades e produtos 
devolvidos, adoção de medidas corretivas e preventivas,  qualificação de insumos, equipamentos, produtos 
e serviços, realização de auditorias internas da qualidade, elaboração, revisão e controle da documentação 
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da qualidade e validação dos  processos críticos conforme preconizado na Resolução - RDC 57, de 16 de 
dezembro de 2010, ANVISA/MS e Portaria MS 2.712/2013. 

� Para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO 
DE BRASÍLIA adotou a abordagem de processo,  metodologia que promove o desenvolvimento, a 
implementação e a melhoria da eficácia do SGQ, aumentando, assim, a satisfação dos usuários pelo 
atendimento aos seus requisitos.  

� Em maio de 2012 o Ciclo do Sangue da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA 
recebeu da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a certificação na Norma ISO 9001:2008 – 
Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos, demostrando assim o compromisso da Instituição na busca 
da qualidade total, da melhoria continua e da segurança dos produtos e serviços ofertados. 

� Em Março de 2013, após auditoria realizada pela ABNT, a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE 
BRASÍLIA manteve a Certificação ISO 9001:2008, para o ciclo do sangue, cumprindo assim o compromisso 
assumido com o atendimento aos requisitos da Norma para seu Sistema de Gestão da Qualidade. 

� Ainda em março do presente ano, a instituição foi auditada pela Empresa Brasileira de 
Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, para qualificação dos fornecedores de plasma excedente, e 
obteve 98,5% de conformidade em relação aos itens de verificação. 

� Em abril de 2013 a FHB recebeu os visitadores do Programa Nacional de Qualificação da 
Hemorrede, para avaliação técnica e gerencial do serviço de hemoterapia, e obteve 88% de conformidade. 

� Em outubro de 2013 a FHB foi inspecionada, conjuntamente, pela VISA-DF, ANVISA e 
INCQS, para monitoramento e avaliação de risco sanitário nos serviços de hemoterapia, e foi classificada 
como uma instituição de saúde de Baixo Risco, com índice de conformidade de 97,13%. 

� Em dezembro de 2013 a ASGQ realizou a 2º Reunião de Análise Crítica de  2013 onde 
foram discutidos e apresentados os resultados das auditorias, a realimentação dos clientes da FHB, como 
reclamações, elogios e sugestões, o desempenho de processo e conformidade de produtos avaliados por 
meio de indicadores, situações de ações corretivas e preventivas, ações de acompanhamento sobre as 
análises críticas anteriores pela Direção, e recomendações para  melhoria 

 

Informações (Realizações e Perspectivas)  

No ano de 2013, as ações realizadas pela FHB que merecem destaque, além da manutenção 

da resposta a 100% da demanda de sangue no DF, foram: 

• Cada vez mais o Hemocentro vem assumindo sua responsabilidade com a hemorrede do 
Distrito Federal, envolvendo, além de suas ações tradicionais (coleta, processamento e distribuição de 
sangue), a preocupação e o acompanhamento do estoque estratégico nas Agências Transfusionais e as 
boas práticas no ato transfusional, em toda rede de serviços de saúde da SES/DF. Tendo sido elaborado e 
amplamente discutido o Protocolo de Indicação de Hemocomponentes - Uso Racional de Sangue. 
Gradativamente, a Hemorrede está se consolidando, com a implantação de uma rede informatizada, sendo 
compartilhado o mesmo sistema de informações para o controle e o rastreamento do sangue coletado, 
produzido, distribuído, transfundido e, excepcionalmente, descartado. Para tanto, foram lotados e treinados 
52 técnicos de hematologia e hemoterapia.  

• A implantação da técnica em gel aglutinação na rede, utilizada na realização de testes pré-
transfusionais, com maior sensibilidade que a técnica em uso até então, trazendo maior segurança na 
realização das transfusões de hemocomponentes. Destaca-se, com o uso da referida técnica, a elevação 
considerável da qualidade dos serviços e dos resultados laboratoriais produzidos, sendo possível o 
armazenamento dos cartões utilizados no teste, para a revisão e conferência dos mesmos a qualquer 
momento, garantindo uma maior rastreabilidade de dados e, conseqüentemente, maior segurança 
transfusional. Para adequada implantação da técnica, foram treinados 175 servidores da hemorrede 
diretamente envolvidos no processo.  

• Apesar da captação e produção de sangue e hemocomponentes para atender a demanda 
da rede ter se mantido praticamente estável em relação ao ano anterior, o Hemocentro respondeu ao 
aumento das solicitações especiais de sangue, com o aumento da produção de Concentrado de Plaquetas 
(por aférese e em Pool), inclusive para atendimento aos transplantes, com o aumento da produção de 
Crioprecipitado e Plasma Isento de Crio, com o incremento da atividade especial de irradiação de bolsas de 
plaquetas e hemácias, para atendimento da demanda de pacientes imunodeprimidos, transplantados, 
recém nascidos baixo-peso e outros e com o aumento da atividade especial de lavagem de bolsas de 
hemácias. Além disso, a FHB aumentou em mais de 20% de liberação de Plasmas para a HEMOBRÁS em 
relação a 2012, com vistas ao incremento de produção de hemoderivados; 
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• A qualidade dos serviços prestados pela FHB tem sido alvo de preocupação permanente e, 
por conseguinte, manteve a Certificação ISO 9001:2008, para o ciclo do sangue, cumprindo assim o 
compromisso assumido com o atendimento aos requisitos da Norma para seu Sistema de Gestão da 
Qualidade. Apresentou, também, 98,5% de conformidade nos itens verificados pela Empresa Brasileira de 
Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, para qualificação dos fornecedores de plasma. Na visita dos 
avaliadores do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede, para avaliação técnica e gerencial do 
serviço de hemoterapia, obteve 88% de conformidade e, destacadamente, subiu ao patamar das instituições 
de saúde de BAIXO RISCO, o mais alto nível existente, ao atingir o índice de conformidade de 97,13% ao 
ser submetida a avaliação conjunta da VISA-DF, ANVISA e INCQS. Por conta de sua excelência, tanto nos 
serviços realizados, dos produtos disponibilizados e de seu corpo técnico, atua como Hemocentro 
Coordenador no Grupo de Assessoramento Técnico do Programa de Avaliação Externa da Qualidade em 
Hemocomponentes da CGSH/DAE/SAS/Ministério da Saúde. Da mesma forma, como resultado de 
avaliações externas dos laboratórios de imunohematologia de pacientes e hemostasia e todos os processos 
dos laboratórios de doador, a FHB vem participando no Programa de Avaliação Externa de Qualidade dos 
Laboratórios do Ministério da Saúde, com reconhecimento, inclusive internacional (World Federation of 
Hemophilia/UK), sendo, também, o Laboratório de Hemostasia credenciamento pela Federação 
Internacional de Hemofilia. A FHB vem recebendo visitas técnicas, não apenas para avaliação de seus 
serviços, mas também para conhecimento de sua prática, tais como a da Federação Mundial de Hemofilia, 
da Federação Brasileira de Hemofilia e de profissionais da área do Canadá, da Itália, dentre outros. 

• No que concerne aos pacientes portadores de Coagulopatia Hereditária, a FHB vem 
avançando na assistência integral e multiprofissional, inclusive com o fornecimento dos hemoderivados 
específicos a 100% dos pacientes que estão em profilaxia, seguindo, plenamente, os protocolos técnicos 
estabelecidos para o adequado acompanhamento de tais pacientes, a exemplo da ampliação da faixa etária 
das pessoas em uso do Fator VIII recombinante, providenciando, quando necessário, a entrega à domicílio 
dos produtos em uso. Além da assistência, a FHB promoveu discussões técnicas e eventos científicos, tais 
como o Encontro sobre Anemia Falciforme, uma das mais destacadas hemoglobinopatias hereditárias e o II 
Seminário de Atenção Integral às Pessoas com Coagulopatias Hereditárias no Distrito Federal, com a 
participação de pacientes, da Federação Brasileira de Hemofilia e de profissionais de saúde do DF e de 
outros estados.  

• Contínua modernização tecnológica quer seja de procedimentos, como dos equipamentos 
utilizados, a exemplo Construção da Câmara Fria para o adequado armazenamento de hemocomponentes, 
da aquisição do novo equipamento de Citometria de Fluxo para uso multilaboratorial, da implementação do 
parque tecnológico da sorologia (robotização) com implantação de equipamentos com esteira automática, 
além da construção do abrigo para os resíduos produzidos na FHB; 

• Em 1º de agosto de 2013, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal- DODF, o 
Decreto de nº 34.538, de 31 de julho 2013, que dispõe sobre a reestruturação da Fundação Hemocentro de 
Brasília. Com a definição da estrutura administrativa para a execução das atividades pertinentes a esta 
Fundação, foi criado o Centro de Compras/FHB, tendo o intuito de reduzir o prazo de conclusão dos 
processos licitatórios dessa Fundação, que requeiram procedimentos específicos ou de maior agilidade.  

Perspectivas para o Exercício de 2014:  
Manter o atendimento a 100% das solicitações de sangue da rede, pela rotina e fora dela; 
Aumentar o número de doações de sangue em 10%, em relação ao ano de 2012, com o 

incremento da veiculação de campanhas interativas na mídia sobre a importância da doação de sangue e 
sua segurança e demais práticas mobilizadoras junto à sociedade, buscando, da mesma forma, a crescente 
satisfação do usuário (ultrapassou os 97% em 2013) e a elevação do percentual de doadores fidelizados, 
proporcionando maior conforto e melhor acolhimento ao doador, iniciando, para tanto, as reformas previstas 
no setor; 

Adquirir novos equipamentos para o setor de coleta de sangue, buscando sua permanente 
qualificação e segurança, tais como homogenizadores, seladoras, monitores cardíacos e de sinais vitais, 
balanças antropométricas (processo em andamento) – NUCOL. Associado a tais iniciativas, buscar-se-á o 
aumento da coleta de hemocomponentes por aférese, com aquisição dos insumos necessários e 
redistribuição de servidores; 

Implementar as ações multiprofissionais já desenvolvidas pelo ambulatório da FHB, 
direcionadas, especialmente aos portadores de coagulopatias hereditárias e aos casos de referência dos 
portadores de hemoglobinopatias hereditárias, com a previsão, inclusive, de implantação do atendimento 
odontológico especializado, além da ampliação da dispensação dos hemoderivados, tanto na unidade como 
no domicílio para os casos necessários, mantendo a cobertura da assistência farmacêutica a 100% dos 
pacientes em profilaxia; 
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Manter o transporte da Rodoviária do Plano Piloto para o Hemocentro e vice versa, para 
pacientes e doadores de sangue, incrementando sua divulgação; 

Aprovar e divulgar o Protocolo de Indicação de Hemocomponentes (Uso Racional) e o 
Protocolo para transfusão em área hospitalar fechada, acompanhando a aplicação dos mesmos na rede 
SES/DF; 

Buscar o contínuo fortalecimento e melhoria das Agências Transfusionais, com a realização de 
reformas exigidas pelas normas de qualidade e segurança relacionadas à armazenagem e uso do sangue, 
completar a lotação dos profissionais necessários. Será, também, implementado o processo de 
informatização e plena comunicação em rede entre as ATs e o Hemocentro, possibilitando o adequado 
gerenciamento do sangue, em tempo real, em toda rede SES/DF; 

Adequar o espaço físico no Hemocentro, com o início das reformas previstas, contemplando 
espaços para novos laboratórios, tais como: hemoglobinopatias, citometria de fluxo, terceira Plataforma 
NAT, bem como a construção da Câmara Fria de -40°C para soroteca/ plasmateca de doadores e 
pacientes; 

Manter e aprimorar a Gestão da Qualidade, com a sua plena informatização, buscando manter 
as certificações e classificações já obtidas, e reduzindo, cada vez mais, as não conformidades atualmente 
identificadas. Dentro do conjunto de Qualidade, serão realizadas auditorias internas nas ATs e a busca, 
permanente, de redução das não conformidades encontradas. Buscar-se-á a acreditação do Banco de 
Sangue de Células Umbilicais e Placentárias pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e 
pela Associação Americana de Bancos de Sangue, mais um marco importante para a FHB no que concerne 
à Qualidade; 

O fortalecimento da cultura da Gestão Estratégica se manterá como uma das prioridades da 
instituição, com a realização freqüente de reuniões, discussões e contínua análise dos indicadores 
estratégicos, com a adequação das ações estratégicas pertinentes; 

Tendo em vista a importância do fator humano para o êxito das ações desenvolvidas pela FHB, 
ênfase contínua será dada em sua qualificação, de acordo com o levantamento de necessidade de 
treinamento e tomando por base a Gestão por competências, bem como no apoio ao processo de pesquisa, 
com a criação do Comitê de Pesquisa e o incentivo e fomento à sua realização. A preocupação com o 
servidor inicia-se desde sua chegada, passando a ser, em 2014, obrigatória a participação de todos os 
recém empossados em um processo de acolhimento e treinamento introdutório, dando a eles conhecimento 
geral da casa e sua inserção e responsabilidade no contexto da captação, produção, distribuição e 
utilização do sangue no DF; 

O aperfeiçoamento administrativo será perseguido com a Implantação de Sistema de Custos, 
em parceria com o Ministério da Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Gestão de Custos, bem como 
a plena informatização dos processos administrativos da FHB;  

No que concerne à infra-estrutura, serão licitados os projetos complementares para viabilização 
das obras de reforma e ampliação do edifício sede da FHB, bem como da obra de reforma da Coleta, da 
reforma dos Laboratórios e do setor de Produção e Distribuição de Hemocomponentes, da obra de 
ampliação da Cobertura e da obra de ampliação do Bloco B. As ações de manutenção, corretiva e 
preventiva, visando à manutenção da ISO 9001/2008 e o índice alcançado em 2013 na auditoria VISA-
DF/ANVISA serão desenvolvidas. 
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17.2. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) – 
UO: 23.203 

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) é uma fundação da 
administração indireta do Governo do Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito público, de 
caráter científico-tecnológico, educacional, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal (SES/DF). 

Rege-se pelas seguintes normas: 
• Lei de criação: Lei No 2.676, de 12/01/2001 (DODF Nº 10, de 15/01/2001) — dispõe sobre 

a criação da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde; 
• Estatuto: Anexo III do Decreto Nº 26.128, de 19/08/2005 (DODF Nº 159, de 22/08/2005) — 

estatuto social da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde; 
• Estrutura Organizacional: Decreto Nº 34.593, de 22/08/2013 (DODF Nº 175, de 

23/08/2013) — altera a estrutura administrativa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, 
que especifica e dá outras providências.  

Tem por finalidade promover e apoiar a educação profissional (nível básico, técnico, de 
graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, treinamento e capacitação) e o domínio e cultivo do campo 
do saber da saúde, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico do Sistema Distrital e Regional de 
Saúde, com base nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

A Fundação norteia-se, ainda, pelos seguintes princípios: 
• Igualdade de condições para o acesso e permanência em seus cursos; 
• Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 
• Valorização do profissional dedicado à educação; 
• Gestão democrática do ensino, na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
• Garantia do padrão de qualidade; 
• Valorização da experiência extraescolar; 
• Vinculação entre a educação profissional, o trabalho e as práticas sociais. 
No cumprimento de sua finalidade, a Fepecs tem como atribuição manter a Escola Superior de 

Ciências da Saúde (ESCS) e a Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB), ambas regidas pelas leis da 
educação brasileira, além de atuar por meio da Escola de Aperfeiçoamento do SUS (EAPSUS), que 
promove atividades corporativas em saúde, abrangendo a educação permanente e continuada dos 
servidores da SES/DF, profissionais de saúde, atores envolvidos com o controle social e no gerenciamento 
de campos de estágios para instituições públicas e privadas conveniadas.  

Desta forma, apoia o desenvolvimento de ações em 5 (cinco) principais eixos: 
• Educação profissional de nível básico, técnico e pós-técnico; 
• Graduação em medicina e enfermagem; 
• Pós-graduação lato sensu (especializações e residências), pós-graduação stricto sensu 

(mestrado profissional e mestrado acadêmico), pesquisa e extensão; 
• Educação permanente e continuada;  
• Gerenciamento de cenários de aprendizagem na rede de saúde. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 5 - 4 - 9 

Requisitados 
Órgãos do GDF 32 25 49 260 366 
Órgãos do Governo Federal 1 - - - 1 

Total Geral  38 25 53 260 376 

Fonte: GEP/UAG/Fepecs, 31/12/2013.  

 
Obs.:       
• Conforme o Art. 7º da Lei nº 2.676/2001, de 12/01/2001 (DODF Nº 10, de 15/01/2001) que  

dispõe sobre a criação da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, os recursos humanos 
necessários para o seu funcionamento, até a aprovação do Quadro de Pessoal próprio, serão cedidos da 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 
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• No item “Atividade Fim – Sem cargo em comissão” está incluso o quantitativo dos 
servidores que prestam parte de suas cargas horárias em atividades de docência na Escola Superior de 
Ciências da Saúde-ESCS (179) e na Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB (06).  

• Quantitativo de docentes da ESCS lotados na Fepecs: Medicina 20 e Enfermagem 18, 
totalizando 38 docentes prestando integralmente suas jornadas de trabalho na Fepecs. 

• Os docentes titulares de cargos em comissão que optaram por receber a Gratificação de 
Atividade de Ensino (GAE), em conformidade com o Art. 6º da Lei nº 2.771/2001, de 19/09/2001 (DODF Nº 
182, de 20/09/2011) que instituiu a Gratificação de Atividade de Ensino na Escola Superior de Ciências da 
Saúde/Fepecs, foram inclusos no item “Atividade Fim – Sem cargo em comissão”. 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6220 – (EP) EDUCAÇÃO SUPERIOR  
 
OBJETIVO GERAL:  

Garantir acesso ao ensino superior e à formação pro fissional com qualidade, socialmente 
referenciada e orientada para o atendimento da cres cente demanda por serviços no âmbito do 
Distrito Federal. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  44.500 0 0 0 
1684 - Ampliação de Unidade de Ensino  0 0 0 0 
2083 - Desenvolvimento de Cursos de Graduação  151.900 108.785 17.606 17.606 
0003 - Desenvolvimento de Cursos de Graduação - Escola Superior de 
Ciências da Saúde - FEPECS - Distrito Federal 151.900 108.785 17.606 17.606 
2119 - Desenvolvimento  de Cursos de Educação Profissional  47.000 7.438 3.208 3.208 
0001 - Desenvolvimento de Cursos de Educação Profissional - Escola 
Técnica de Saúde de Brasília - FEPECS - Plano Piloto 47.000 7.438 3.208 3.208 
2230 - Gestão da Informação em Saúde  427.225 40.419 35.470 35.470 
0001 - Gestão da Informação em Saúde-Biblioteca Central - FEPECS - 
Plano Piloto 427.225 40.419 35.470 35.470 
2554 - Desenvolvimento de Cursos de Pós -Graduação  743.000 161.967 121.967 121.967 
0001 - Desenvolvimento de Cursos de Pós-Graduação - Escola Superior 
de Ciências da Saúde - FEPECS - Plano Piloto 743.000 161.967 121.967 121.967 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 195.807 162.431 115.969 115.969 
2573 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI - FEPECS - Plano 
Piloto 195.807 162.431 115.969 115.969 
3678 - Realização de Eventos  17.800 0 0 0 
4089 - Capacitação de Pessoas  26.129 293.077 127.295 127.295 
2421 - Capacitação de Pessoas-Convênio 001/2011-MI/ FEPECS - Distrito 
Federal 26.129 293.077 127.295 127.295 
8502 - Administração de Pessoal  4.334.459 5.557.612 5.557.611 5.479.207 
7006 - Administração de Pessoal-Docentes - FEPECS - Distrito Federal 4.334.459 5.557.612 5.557.611 5.479.207 
9060 – Concess ão de Bolsas de Iniciação Científica  190.000 207.860 207.860 207.860 
0001 - Concessão de Bolsas de Iniciação Científica-Programa de Iniciação 
Científica - FEPECS - Plano Piloto 190.000 207.860 207.860 207.860 
9083 - Concessão de Bolsas de Estudo  297.920 202.313 167.103 167.103 
0001 - Concessão de Bolsas de Estudo-Bolsa Permanência p/ Alunos de 
Graduação da ESCS – Fepecs - Distrito Federal 297.920 202.313 167.103 167.103 
9108 - Concessão de Bolsa Monitoria  96.000 53.767 41.815 41.815 
0001 - Concessão de Bolsa Monitoria-Bolsa Monitoria p/ Alunos de 
Graduação da ESCS - FEPECS - Distrito Federal 96.000 53.767 41.815 41.815 

Total do programa  6.571.740 6.795.669 6.395.904 6.317.500 

* As ações orçamentárias de Capacitação de Pessoas (4089/0018) e Fomento à Pesquisa em Saúde (2175/4367), embora sejam executadas pela 
Fepecs, estão inseridas no orçamento da Seguridade Social do Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF (UO 23.901). Tal medida objetiva dar 
cumprimento à Emenda Constitucional nº 29/2000 (regulamentada pela Lei Complementar Nº 141, de 13/01/2012 – DOU Nº 16/01/2012). 

* A Emenda Constitucional 29, visando assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, vinculou as receitas 
das três esferas governamentais para o SUS, definindo porcentagens mínimas de recursos que a União, Estados e Municípios deveriam investir nesta 
área, alterando os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da CF. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

004 - Apoiar e executar ações na educação superior orientada à saúde, por meio da oferta de cursos 
de graduação e pós-graduação, preparando profission ais para a gestão e o desenvolvimento de 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,  em consonância com as estratégias e 
prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) do Dist rito Federal. 
 

Indicadores:  
 
 
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade 
de 

Medida 

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade  
de Apuração 

Desejado / Alcançado 
Fonte de 

Informação 
1º 

Ano 
2º 

Ano 
3º 

Ano 
4º 

Ano 
Número de concluintes de cursos de 
graduação na área da saúde 

Unidade 84 31/12/10 Anual 
130/ 
118 

140/ 
126 

150 160 
ESCS/ 

FEPECS 
Número de cursos/turmas de pós-
graduação oferecidos no ano 

Unidade - - Anual 
03/ 
03 

03/ 
03 

03 03 
ESCS/ 

FEPECS 
Percentual de progressão de 
conhecimentos dos alunos de 
graduação em medicina do último 
ano 

% 59 31/12/10 Anual 
60/ 
53 

60/ 
61 

60 60 
ESCS/ 

FEPECS 

Percentual de progressão de 
conhecimentos dos alunos de 
graduação em enfermagem do último 
ano 

% - - Anual - 
60/ 
60 

60 60 
ESCS/ 

FEPECS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

005 - Ofertar cursos de educação profissional, perm anente e continuada, preparando profissionais 
para a gestão e o desenvolvimento de ações de promo ção, proteção e recuperação da saúde, em 
consonância com as estratégias e prioridades do Sis tema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. 

 

Indicadores:  
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidad
e de 

Apuração 

Desejado em 
Fonte de 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Número de estudantes 
matriculados na Educação 
Profissional Técnica e Pós-
Técnica de Nível Médio na 
ETESB 

Unidade - - Anual 
440/ 
459 

287/ 
184 

422 600 
ETESB/ 
FEPECS 

Número de estudantes 
matriculados na formação 
inicial e continuada de 
trabalhadores na ETESB 

Unidade - - Anual - 
243/ 
246 

315 410 
ETESB/ 
FEPECS 

Número de pessoas 
capacitadas no ano 

Unidade 5.200 
31/12/1

0 
Anual 

6.600/ 
13.974 

7.935/ 
9.817 

8.956 9.985 
CODEP/ 
FEPECS 

Índices alcançados nos Indicadores  

Indicadores  Origem da 
Informação 

Unidade de 
Medida 

Programad
o 

para 2013 

Obtido  

Nº % 

1 
Número de concluintes de cursos de graduação na área da 
saúde 

ESCS Unidade 140 126 90 

2 Número de cursos/turmas de pós-graduação oferecidos no 
ano 

ESCS Unidade 03 03 100 

3 
Percentual de progressão de conhecimentos dos alunos de 
graduação em medicina do último ano 

ESCS % 60 61 101 

4 Percentual de progressão de conhecimentos dos alunos de 
graduação em enfermagem do último ano 

ESCS % 60 60 100 

5 
Número de estudantes matriculados na Educação 
Profissional Técnica e Pós-Técnica de Nível Médio na 
ETESB 

ETESB Unidade 287 184 64 

6 
Número de estudantes matriculados na formação inicial e 
continuada de trabalhadores na ETESB 

ETESB Unidade 243 246 101 

7 Número de pessoas capacitadas no ano EAPSUS Unidade 7.935 9.817 123 
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1º indicador : demonstra o número absoluto de estudantes que concluíram os cursos de 
graduação em medicina e enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS/Fepecs, no ano 
considerado, evidenciando a oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível superior formados 
pelo sistema educacional do Distrito Federal. 

O índice aquém do planejado (90%) tem sua explicação nas reprovações e desistências da 
turma de graduação em enfermagem ao longo dos 04 (quatro) anos do curso. Observa-se que o índice foi 
plenamente alcançado no curso de graduação em medicina. 

2º indicador : demonstra a oferta potencial de novos cursos ou turmas na modalidade de pós-
graduação (lato sensu e stricto sensu) no ano considerado, evidenciando a capacidade de produção de 
conhecimento científico e tecnológico para o Sistema de Saúde do Distrito Federal. Neste item, o índice foi 
plenamente alcançado.  

3º indicador : demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos 
cognitivos e a evolução ou não do conhecimento ao longo do curso. É mensurado por meio do percentual 
de acertos em uma avaliação de competências cognitivas pertinentes ao final do Curso de Graduação em 
Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS/Fepecs. 

O índice alcançado (61%) demonstra que o curso de graduação em medicina (último ano) 
obteve desempenho cognitivo esperado. Este resultado permite também analisar a relação entre conteúdo e 
estrutura curricular da graduação e o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando a implementação de 
ações para a melhoria contínua do estudante e do curso. 

4º indicador : demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos 
cognitivos e a evolução ou não do conhecimento ao longo do curso. É mensurado por meio do percentual 
de acertos em uma avaliação de competências cognitivas pertinentes ao final do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS/Fepecs. 

O índice alcançado (60%) demonstra que o curso de graduação em enfermagem (último ano) 
obteve desempenho cognitivo esperado. Este resultado permite também analisar a relação entre conteúdo e 
estrutura curricular da graduação e o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando a implementação de 
ações para a melhoria contínua do estudante e do curso. 

5º indicador : demonstra o número absoluto de estudantes matriculados na modalidade de 
educação profissional técnica e pós-técnica de nível médio na área da saúde na Escola Técnica de Saúde 
de Brasília-ETESB/Fepecs, no ano considerado.   

Verifica-se o alcance de 64% do índice esperado. Justifica-se tal resultado em virtude de 
dificuldades técnico-operacionais, o que acarretou a não ocorrência do processo seletivo em tempo hábil 
para matrículas ainda no ano de 2013. No entanto, a oferta das novas turmas dos cursos técnicos está 
previstas para janeiro de 2014. 

6º indicador:  demonstra o número absoluto de estudantes matriculados na modalidade de 
formação inicial e continuada de trabalhadores, em qualquer nível de escolaridade, na área da saúde na 
Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB/Fepecs, no ano considerado. Neste item, o índice foi 
plenamente alcançado.  

7º indicador : demonstra o número absoluto de pessoas capacitadas nas modalidades de 
educação: permanente e continuada, no ano considerado, evidenciando a capacidade de desenvolvimento 
de competências técnicas e profissionais para ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em 
consonância com as estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS/DF). 

Verifica-se a obtenção de 123% com relação ao índice planejado. Neste caso é preciso 
considerar que o indicador foi estabelecido baseado nas capacitações realizadas apenas pela Fepecs. No 
entanto, nos últimos anos, algumas capacitações ofertadas com frequência e que envolviam grande 
quantidade de profissionais passaram para a responsabilidade de outras áreas da SES/DF, como o 
Acolhimento dos novos servidores e o Curso Básico de Qualificação de ACS. Tal situação e o fato de a 
Fepecs ser a entidade responsável pelas capacitações na SES/DF sinalizou para a necessidade de serem 
informadas também as capacitações realizadas por diferentes setores daquela Secretaria com apoio da 
Fepecs, o que explica a superação da meta. 
 
Educação Superior - Graduação 

O ensino de graduação em medicina e enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde-
ESCS/Fepecs é fundamentado em uma formação científica e humanista, com práticas inovadoras, tendo 
como pressupostos a aprendizagem baseada em problemas (ABP), com currículo centrado no estudante e 
orientado à comunidade. 
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Os princípios pedagógicos que regem o desenvolvimento do ensino de graduação na Escola 
baseiam-se em metodologias problematizadoras de ensino-aprendizagem, integração ensino-serviços e a 
docência realizada por servidores da SES-DF.  

Em ambos os cursos, a práxis pedagógica ocorre nos serviços de saúde da SES-DF, que 
servem como cenários para a aprendizagem em uma ação coletiva, pactuada e integrada, envolvendo 
estudantes e docentes com as equipes da rede de atenção à saúde. 

Em 2013, foram oferecidas 160 vagas para os cursos de graduação (80 medicina, 80 
enfermagem) por meio de concurso vestibular, além de vagas disponibilizadas para as transferências ex 
officio e para alunos reprovados em 2012. Desta forma, ingressaram 177 estudantes nas 1ªs séries dos 
cursos, totalizando 726 estudantes em atividades acadêmicas na Escola (todas as séries). 

Ao final do ano, obtiveram titulação acadêmica 126 novos profissionais, aptos ao mercado de 
trabalho no Sistema de Saúde. 

Número de estudantes da ESCS/FEPECS ingressantes, m atriculados e formados, segundo o curso  

Cursos de 
Graduação 

Forma s de ingresso  na 1ª série/2013  
Matriculados 

(todas as séries)* 
Número de 
formandos Vestibular Transferências  

ex-officio 
Reprovações  na 
1ª série em 2012 

Medicina 80 04 05 504 80 
Enfermagem 80 0 08 222 46 

Total  160 04 13 726 126 
Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 
* Inclui para todas as séries dos cursos: destrancamentos, transferências ex officio e reprovações. 

Educação Superior - Pós-Graduação e Extensão 
Os programas de pós-graduação apoiados pela FEPECS têm por finalidade a ampliação da 

base do conhecimento científico e a qualificação de pessoal, para o exercício de atividades profissionais na 
área de saúde, ensino e pesquisa.Foram oferecidas as seguintes modalidades: 

• Pós-graduação stricto sensu (mestrado): cursos voltados à formação científica e acadêmica 
e também ligados à pesquisa. 

• Pós-graduação lato sensu (especialização): cursos mais direcionados à atuação profissional 
e atualização dos graduados no nível superior: tecnólogos, licenciados ou bacharéis.  

• Extensão: cursos extracurriculares, de curta e média duração, caracterizados por sua 
diversidade e que têm por finalidade o desenvolvimento de ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou 
prático. Podem ser desenvolvidos durante ou após a graduação. 

Cursos de pós-graduação e extensão ofertados pela E SCS/FEPECS 

Modalidade Evento 
Público -alvo  

Clientela  Qtd.  
Mestrado 

(stricto sensu) 
Mestrado Profissional em Ciências para a 
Saúde – CAPES 

Servidores da SES/DF ou que trabalhem diretamente 
para o SUS. 36 

Especialização 
(lato sensu) 

Nutrição Enteral e Parenteral – GANEP. Profissionais da Saúde (10 bolsistas da SES/DF). 10 

IX Curso de Pós-graduação em Homeopatia  Três bolsas integrais ou seis meias-bolsas aos médicos 
da SES/DF. 10 

Extensão 

Iniciação em Ginecologia e Obstetrícia (HRT) Estudantes da 5ª série do Curso de Medicina da ESCS, 
que estejam cursando saúde do adulto. 

40 

Bioética  Residentes do Programa de Enfermagem/HRAN. 15 
Iniciação em Clínica Cirúrgica no HRS Estudantes da 5ª série do Curso de Medicina da ESCS. 40 
Atividade de Extensão em Oncologia Clínica da 
Liga de Câncer Estudantes membros da Liga de Câncer. 14 

Clínica Cirúrgica no HRT Estudantes da 5ª série do Curso de Medicina da ESCS. 48 

Liga Arterial – Liga  
Médicos de todas as especialidades, residentes,  
estudantes de medicina e enfermagem e profissionais 
graduados em áreas de saúde afins. 

160 

VII Jornada da Dor Estudantes da área de saúde. 190 

VII Curso de Atenção Domiciliar 

Profissionais que compõem as equipes multidisciplinares 
dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar do Distrito 
Federal, profissionais que irão constituir os novos 
Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, profissionais 
de saúde da SES-DF, gerentes e diretores da SAPS, 
gerentes das GAPESF e chefes dos NAPESF. 

60 

Crack e outras Drogas  

Profissionais médicos que compõem a equipe da 
Atenção Básica atuantes no Programa de Saúde da 
Família - PSF e no Núcleo de Assistência à Saúde da 
Família – NASF. 

60 

Atenção Integral aos Usuários de Crack e 
Outras Drogas  

Profissionais de saúde dos hospitais gerais e em 
contexto de emergência e internações da rede pública 
de saúde da SES/DF e da RIDE/DF. 

40 

11º Curso Básico de Capacitação Docente Servidores da SES/DF selecionados para realizar a 2ª 60 
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Modalidade Evento 
Público -alvo  

Clientela  Qtd.  
etapa do processo seletivo para docentes do curso de 
medicina da ESCS. 

Processo Ensino Aprendizagem: Pedagogia da 
problematização 

Docentes do programa educacional HPE/ 
Enfermagem/ESCS. 15 

Programa Estatístico SPSS  Estudantes bolsistas e voluntários, preceptores, 
coordenadores do PET / Rede de Saúde – ESCS. 

25 

Assistência de Enfermagem a pacientes vítimas 
de lesões traumáticas 

Enfermeiros da SES/DF e do serviço privado, residentes 
e acadêmicos de enfermagem. 196 

Gastroenterologia – Jovem gastro FBG Acadêmicos de medicina e residentes de  Clínica Médica 
e de Gastroenterologia. 

120 

Bioética  
Residentes dos Programas de Residência 
Multiprofissional da SES/DF. 80 

Novas técnicas cirúrgicas para mastologistas: 
cirurgia reparadora e oncoplastia da Sociedade 
Brasileira de Mastologia. 

Médicos da SES/DF com título de especialista em 
mastologia – TEMA. 10 

Programação com a utilização do Pacote 
Estatístico SPSS para o mestrado 

Alunos do 2ª ano do Mestrado Profissional. 36 

Metodologia Científica para Residentes da 
SES/DF Residentes da SES/DF. 260 

Atenção Integral, Gerenciamento de Casos e 
Reinserção Social dos Usuários de Crack e 
Outras Drogas. 

Profissionais da rede SUS e SUAS da rede pública de 
saúde da SES/DF e SEDEST/DF e das Secretarias de 
Saúde e Assistência Social da RIDE/DF. 

40 

Total  - - 1.565 
 Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 

 
Educação Superior – Pós-Graduação: Residências 

A Residência em Saúde é uma modalidade de ensino em nível de pós-graduação lato sensu 
caracterizada pelo treinamento em serviço, supervisionada por profissionais habilitados.  

Em 2013, foram coordenadas as atividades técnico-administrativas de 138 programas de 
residência oferecidos pela SES-DF em 10 hospitais da rede de saúde, distribuídos nas áreas médica, de 
enfermagem, nutrição, odontologia, psicologia e fisioterapia, totalizando 947 profissionais de saúde em 
treinamento. 

Programas de Residência da SES/DF residentes por ho spital, gerenciados pela FEPECS 

Hospitais da SES/DF 
Médica Enfermagem Nutrição Odontologia Psicologia F isioterapia 

Qtd. 
PRG 

Qtd. 
Resid 

Qtd. 
PRG 

Qtd. 
Resid. 

Qtd. 
PRG 

Qtd. 
Resid 

Qtd. 
PRG 

Qtd. 
Resid 

Qtd. 
PRG 

Qtd. 
Resid 

Qtd. 
PRG 

Qtd. 
Resid 

Hospital de Base do Distrito Federal - 
HBDF 53 273 06 23 01 15 01 06 01 04 01 04 

Hospital Materno Infantil de Brasília - 
HMIB 

09 69 03 19 - - - - - - - - 

Hospital Regional da Asa Norte - 
HRAN 08 106 06 23 01 24 - - - - - - 

Hospital Regional de Ceilândia - 
HRC 04 47 - - 01 07 - - - - - - 

Hospital Regional de Planaltina - 
HRPl 

01 05 - - - - - - - - - - 

Hospital Regional de Sobradinho - 
HRS 08 65 - - - - - - - - - - 

Hospital Regional de Taguatinga - 
HRT 10 114 08 26 - - - - - - - - 

Hospital Regional do Gama - HRG 05 63 03 12 - - - - - - - - 
Hospital Regional do Paranoá - 
HRPa 

04 23 02 04 - - - - - - - - 

Hospital São Vicente de Paulo - 
HSVP 02 15 - - - - - - - - - - 

Total  104 780 28 107 03 46 01 06 01 04 01 04 

Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 

Educação Profissional  
Também chamada de Ensino Técnico de Nível Médio, a Educação Profissional caracteriza-se 

como modalidade de ensino integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, às ciências e às 
tecnologias. É voltada para o estudante matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio ou superior e 
para os trabalhadores em geral, jovens ou adultos. 

A Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) oferece cursos técnicos e pós-técnicos 
regulares, além da Formação Inicial e Continuada de trabalhadores, na área da saúde. 

Os cursos técnicos, sujeitos à aprovação da Secretaria de Educação do DF (SEDF), são 
oferecidos para aqueles que possuem o nível médio e idade mínima de 18 anos. São eles: Técnico em 
Enfermagem, Saúde Bucal e Análises Clínicas. 
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Os cursos pós-técnicos, também aprovados pela SEDF, destinam-se àqueles que já possuem 
o curso técnico completo. 

A Formação Inicial e Continuada de trabalhadores inclui a capacitação, o aperfeiçoamento, a 
especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade, podendo ser ofertados segundo 
itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, nas áreas 
de educação profissional e tecnológica. 

Em 2013, a Escola formou 430 pessoas, sendo 184 em “Cursos Técnicos e Pós-Técnicos 
Regulares” e 246 em “Formação Inicial e Continuada”.  

Cursos de educação profissional ofertados pela ETES B/FEPECS 

Tipo Curso 
Público -Alvo  

Clientela  Qtd.  

Cursos 
Técnicos e 
Pós-Técnicos 
Regulares 

Enfermagem 
Comunidade, servidores da SES/DF, conveniados 
(Corpo de Bombeiros e Polícia Militar). 46 

Saúde Bucal Comunidade, servidores da SES-DF e conveniados. 41 
Análises Clínicas Comunidade, servidores da SES-DF e conveniados. 46 
Especialização Técnica em Enfermagem do 
Trabalho Servidores da SES/DF e SEAP/DF. 51 

Subtotal  - Cursos Técnicos e Pós -Técnicos Regulares  184 

Formação 
Inicial e 
Continuada 

Qualificação em Saúde da Pessoa Idosa 
Auxiliares e Técnicos em Enfermagem da SES/DF, 
Instituto de Longa Permanência para Idosos – ILPI do 
Distrito Federal e da comunidade. 

72 

Refletindo sobre o Processo de 
Envelhecimento: abordagem para o 
acompanhamento domiciliar e familiar 

Pessoas com ensino fundamental completo, com 
idade igual ou superior a 18 anos. 40 

Capacitação Pedagógica para os docentes 
do Curso de Especialização em 
Enfermagem do Trabalho 

Servidores da SEAP/DF e SES/DF. 30 

Caminhos do Cuidado (álcool e drogas) 
Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares e 
Técnicos em Enfermagem da SES-DF. 40 

Atualização em Administração de 
Medicamentos e Protocolo de Sinais Vitais Servidores da SES/DF e comunidade. 36 

Curso de coleta, transporte, armazenamento 
e registro de amostras 

Servidores dos laboratórios da rede de saúde e 
Laboratório Central (Lacen). 28 

Subtotal  - Formação Inicial e Continuada  246 
Total - Educação Profissional  430 

Fonte: ETESB/Fepecs, dezembro de 2013. 

 

Educação Permanente e Continuada 
A Educação Permanente e Continuada compreende processos educativos voltados à 

atualização das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos 
disponíveis, contribuindo para o desenvolvimento de competências técnicas e profissionais. Desta forma 
amplia a visão dos colaboradores, proporciona aprendizagem contínua e gestão do conhecimento 
organizacional, sobretudo, alinhada às demandas advindas do serviço. 

A FEPECS, por meio da Escola de Aperfeiçoamento para o SUS (EAPSUS), executa 
diretamente projetos de cursos e apoia as ações que ocorrem no âmbito da SES/DF, por meio de 
discussões sobre os projetos propostos, ou pelo fornecimento de materiais de insumo ou certificação, dentre 
outros. As ações são voltadas para os servidores da SES/DF de forma global.  

Nas Regionais de Saúde, a Escola conta com a parceria dos Núcleos de Educação 
Permanente em Saúde (NEPS), que planejam e executam ações educativas destinadas aos profissionais 
lotados em suas respectivas regionais.  

As ações educativas tiveram 9.817 participantes, correspondente a 123% da meta programada. 
Deste total, 16,1% (1.578) participaram de ações executadas diretamente pela EAPSUS/FEPECS e os 
demais participaram de atividades coordenadas pelos NEPS Regionais com apoio da FEPECS.  

A EAPSUS coordenou 34 projetos, desenvolvidos em mais de 50 eventos educativos. Destes, 
13 projetos foram financiados com recursos da FEPECS e resultou em 481 participações. A EAPSUS 
também analisou e/ou orientou 71 projetos educativos advindos dos NEPS Regionais. 

Nas tabelas abaixo estão consolidados os eventos realizados pela EAPSUS/FEPECS e 
informados pelos NEPS das Coordenações Gerais de Saúde. Os cursos ofertados diretamente pela 
FEPECS e os executados pelas Regionais de Saúde com apoio da FEPECS.  

As informações aqui disponibilizadas são trabalhadas a partir de levantamento documental, o 
que é dificultado, muitas vezes, pela incompletude ou inconsistência dos dados. Para corrigir tal situação 
está em elaboração um sistema de apoio para o gerenciamento da educação permanente na SES/DF, que 
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proporcionará significativa melhoria dos processos de trabalho e no registro e sistematização da informação 
referente aos processos formativos destinados a seus servidores.  

 

Número de participantes em eventos de capacitação, segundo a coordenação e local do evento. 
Coordenação  Unidade ou Regional de Saúde  Nº de Participantes  

EAPSUS/Fepecs SES/DF 1.578 

NEPS Regionais 

Asa Norte 1.202 
Asa Sul 188 

Brazlândia 272 
CNBRFPW 845 

Gama 25 
Guará 1.234 

Hospital de Apoio de Brasília-HAB 167 
Hospital São Vicente de Paula-HSVP 248 

Instituto de Saúde Mental-ISM 60 
Paranoá 492 

Recanto das Emas 93 
Samambaia 340 
Sobradinho 1.506 
Taguatinga 1.567 

Total  - 9.817 

 Fonte: EAPSUS/Fepecs e NEPS/SES/DF, dezembro de 2013. 

Não foram consolidados os dados dos NEPS das Regionais de Ceilândia, Planaltina, Santa Maria e São Sebastião e da Subsecretaria de Vigilância à 
Saúde e Hospital de Base do Distrito Federal. Os relatórios dessas unidades não foram disponibilizados à EAPSUS ou as ações constantes não estavam 
diretamente relacionadas às atividades educativas. 

 
Eventos de capacitação ofertados diretamente pela F EPECS 

Discriminação do evento  Nº Participantes  
Capacitação de Multiplicadores do Curso AIDPI Neonatal          26 
Gestão para Resultados na Administração Pública   20 
Capacitação em Saúde do Idoso                                 63 
Realização de teste rápido diagnóstico para o HIV e testes rápidos para Sífilis da Rede Cegonha do DF      17 
Atualização no Tratamento de Feridas                                       167 
II Curso de Pareceristas Técnicos de Medicamentos da SES/DF                                                                                 23 
Acolhimento como Diretriz Clínica e Rede de Conversação    273 
Formação de Multiplicadores para a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão / Acolhimento 
como Diretriz Clínica e Redes de Conversação                                                                           

26 

Formação de Multiplicadores em Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP/Funcionalidades do Serviço Social                                                                                             24 
Capacitação da Primeira Parte Anterior do Liang Gong em 18 terapias - 2013                                                                      18 
Software Público: "Gestão de Planejamento Estratégico"                                                                      60 
AIDPI para médicos e enfermeiros da SES/DF                                                                                          23 
Análise de Acidente em Serviço  61 
Capacitação em DM 91 
Oficina de Planejamento Estratégico do Conselho de Saúde do DF                                                                                     13 
I Curso de Capacitação em Reiki Usui Tradicional - Nível I  9 
Gerenciamento das Ações de Controle do Tabagismo e outros Fatores de Risco de Câncer - Saúde      72 
Atualização dos Profissionais de Controle de Câncer e Tabagismo 40 
Reanimação Neonatal para Médicos 59 
Reanimação Neonatal para Auxiliares 87 
Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) 48 
Capacitação para Facilitadores de Aprendizagem 41 
Ventilação Mecânica 20 
Execução do Suprimento de Fundos do Serviço Social 37 
Motoristas de veículos de emergência 19 
12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 5 
Elaboração de Planos de Qualificação 30 
Gestão de Pessoas Orientadas para Resultados na Administração Pública 8 
Farmacologia aplicada à Odontologia 120 
AIDPI para nível médio                                                                                          25 
Gestão por Processos 47 
6º Congresso de Telemedicina e Telessaúde 6 
Total  1.578 

Fonte: EAPSUS/Fepecs, dezembro de 2013. 
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Eventos de capacitação ofertados pelas Regionais de  Saúde com apoio da FEPECS 
Unidade  Discriminação do evento  Nº Participantes  

Asa Norte 

Palestra: Bariátrica 10 
Aleitamento Materno 18 
SISVAN 15 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança/IHAC  23 
Aleitamento Materno 20 
Palestra: Informação aos Profissionais de Saúde sobre o Alcoolismo  150 
Palestra: Bariátrica 23 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança/IHAC  45 
Palestra: Geriatria 20 
Funcionamento do Ponto Eletrônico 83 
PRAIA  20 
Teste do Olhinho 20 
Vacina 20 
Curativos 20 
Palestra: Cirurgia Bariátrica 130 
Palestra: Neurologia 20 
Atendimento Multidisciplinar nas Doenças Neuromusculares e Conscientização sobre a Doença 
de Pompe 137 

 Sensibilização do Ponto Eletrônico 122 
Seminário para Servidores 84 
Palestra: Interação Medicamentosa 25 
Saúde Mental para Agente Comunitário de Saúde-ACS 11 
Diabetes Mellitus 47 
III Oficina de Alimentação Saudável - "Projeto Saúde" 92 
Seminário Regional de Saúde Ocupacional 47 

Total Asa Norte  1.202 

Asa Sul 
Atenção Biopsicossocial ao Adolescente 77 
Instituição Hospital Amigo da Criança 111 

Total Asa Sul  188 

Brazlândia 

Acolhimento e Classificação de Risco e Gineco Obstetrícia - CR- GO 53 
Shantala – servidores/equipe 10 PSF  8 
Sangue Bom (dislipidemia - colesterol alto) 9 
Semana da Enfermagem  – Palestras 90 
Classificação de Risco em Pediatria 20 
Treinamento para equipe de enfermagem da maternidade - ALCON 38 
Sensibilização Acolhimento e Classificação de Risco 37 
Palestra: Teste do Pezinho 17 

Total Brazlândia  272 

CNBRFPW 

Sensibilização do Atendimento ao Adolescente/PNH/PAV 64 
Arteterapia 6 
Aula: A Internet Exclusiva dos Servidores da  Saúde 17 
Dengue para ACS - 1ª turma 23 
Diabetes 69 
Notificação de violência - PAV 99 
Implantação do Programa de Suplementação de Vitamina A 14 
Atualização Científica em Urgência e Emergência - Tema: I Sessão Clínica: Desequilíbrio Ácido 
Base 

37 

Atualização em Sala de Vacinas 17 
Feridas para Enfermeiros 12 
PNH 7 
Sensibilização em Saúde do Adolescente 38 
Suporte Básico / Equipamentos / Sala Vermelha 14 
I Oficina de Alimentação Saudável "Projeto Saúde" 11 
I Workshop da Diretoria Administrativa 9 
II Fórum Temático "Estratégias de Monitoramento da Qualidade em Serviços de Saúde" 28 
Manejo Clínico do Programa de Tuberculose 21 
Noções Básicas de ECG 22 
Oficina Amamenta e Alimenta Brasil 27 
Oficina de Aplicação de Gengibre 19 
Oficina de Atividades de Promoção à Saúde na Atenção Primária 29 
Oficina de Atualização sobre Condutas na Profilaxia das DST pós-exposição (PEP) ocupacional 
e sexual 16 

Oficina de Práticas alimentares saudáveis e prevenção de câncer  3 
Palestra: Ética: direitos e deveres dos servidores 20 
Palestra: Hábitos de vida saudável 20 
Palestra: Sexo seguro 25 
Palestra: A enfermagem e consciência no cuidar 20 
Palestra: Rede Cegonha  12 
Palestra: Educação financeira 16 
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Unidade  Discriminação do evento  Nº Participantes  
Seminário da Rede Cegonha 12 
Seminário de Fitoterapia e Plantas Medicinais. 5 
Sensibilização em Saúde de Adolescentes 28 
Sensibilização no Controle da Tuberculose ACS 20 
Telemedicina 9 
Matriciamento em Saúde Mental 35 
Telemedicina 6 
CGS no Sistema de Regulação, Controle e Avaliação SISRCA 2 
Oficina de Alimentação Saudável "Projeto Saúde" 13 

Total CNBPWRF  845 
Gama Atualização em Cuidados Básicos de Enfermagem 25 

Total Gama  25 

Guará 

Elaboração de Plano Operacional Padrão da Diretoria Administrativa do HRGu 10 
Palestra: Classificação de Risco para Servidores do Pronto Socorro 20 
Palestra: Violência contra mulher 50 
Palestra: Higienização das mãos, EPI e Precauções 42 
Capacitação dos servidores da limpeza 45 
Atualização em Vacina 20 
Palestra: Práticas de Controle de Infecção. 35 
Palestra: Protocolo de Desospitalização 12 
Palestra: Sensibilização em Saúde do Adolescente 90 
Palestra: Cadeia Epidemiológica de IRAS, critérios nacionais de IRAS e medidas de prevenção 
e controle de IRAS 43 

Palestra: Cuidados Paliativos 18 
Palestra: Plataforma de Comunicação da SES/DF 42 
Palestra: A Importância da Ouvidoria nas Unidades de Saúde 48 
Palestra: Processamento de Produtos para a Saúde 37 
Capacitação dos servidores da limpeza 40 
Palestra: Cuidado com a Vida 35 
Palestra: Humanização na Assistência de Enfermagem 30 
Palestra: Enfermagem no Cuidado com Paciente 42 
Capacitação e Operação Assistida no uso do aplicativo VITRO 22 
Palestra: Cadeia Epidemiológica de IRAS, critérios nacionais de IRAS e medidas de prevenção 
e controle de IRAS 32 

Curativo para enfermeiros 17 
Seringa de Insulina 20 
Fórum temático regional: Preparação para Aposentadoria e Saúde Ocupacional  48 
Sensibilização do Ponto Eletrônico para gestores 47 
Sensibilização do Ponto Eletrônico para servidores 63 
Palestra: Processamento de produtos 22 
Palestra: Lavagem das mãos, Uso de EPI e Precauções de contato 17 
Palestra: Cartilha do Idoso 33 
Palestra: Nutrição e Longevidade 36 
Palestra: Prática Alimentar 40 
Palestra: Alimentos Funcionais 33 
Palestra: Nutrição e Cicatrização de Feridas 32 
Palestra: Alimentação Saudável 44 
Palestra: Lavagem das Mãos e Uso de EPIs 27 
Palestras: Práticas em Controle de Infecção 30 
Palestra: Orientações do Manual de Infecção Hospitalar 12 

Total Guará  1.234 

Hospital de 
Apoio de 

Brasília-HAB 

Aula: Esclarecimento sobre resíduos (planejamento/execução) 20 
Cuidados Básicos sobre Medicação 29 
Discussão de estudos de caso 20 
Simpósio em Cuidados Paliativos 25 
Aula: Esclarecimento sobre resíduos  15 
Aula: Esclarecimento sobre lesão medular - fisiatria, nutrição e fisioterapia  10 
Semana da Enfermagem 30 
Aula: Lesão medular 8 
Osteoporose/fibromialgia 10 

Total HAB  167 

Hospital São 
Vicente de 

Paula-HSVP 

Palestra: Nutrição e câncer 28 
Palestra: Nutrição e interação medicamentosa 19 
Palestra: Nutrição e doenças cardiovasculares 14 
Palestra: A pirâmide dos alimentos 15 
Palestra: Nutrição e diabetes 14 
Palestra: Nutrição e excesso de peso 12 
Palestra: Nutrição, sono e as atividades cerebrais 14 
Palestra: Alimentos Funcionais 20 
Palestra: Rótulos dos Alimentos 12 
Administração Financeira Pessoal 100 
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Unidade  Discriminação do evento  Nº Participantes  
Total HSVP  248 

Instituto de 
Saúde Mental-

ISM 
Saúde Mental para Equipe de Agentes Comunitários de Saúde do DF 60 

Total ISM  60 

Paranoá 

I Ciclo de Debates sobre Cuidador na Atenção Domiciliar: Patologias e Possibilidades de 
Cuidado  

24 

Realização do Teste Rápido da Dengue 19 
Semana da Enfermagem 81 
I Ciclo de Debates sobre Cuidador na Atenção Domiciliar: Questões de Gênero na 
Determinação do Cuidado Familiar 

9 

Saúde do Idoso 18 
Palestra CCIH e Resíduos 179 
7º Fórum Temático Regional: Novas Perspectivas na Atenção ao Parto e Nascimento 42 
Acolhimento para recepcionistas 20 
Fórum temático: Hemorragia Puerperal, ALCON patológico, reanimação neonatal 26 
Aula: Neurologia 18 
Atenção de Crianças, Adolescentes, Mulheres e Idosos em Situação de Violência 56 

Total Paranoá  492 

Recanto das 
Emas 

Abraçando a Saúde do Trabalhador / Curso viver bem e melhor através de hábitos saudáveis 
de vida  40 

Oficina de Prevenção de Violência e Maus Tratos 20 
Saúde da Criança 20 
Prevenção de Violência e Maus Tratos 13 

Total Recanto das Emas  93 

Samambaia 

Protocolos de HAS para técnicos de enfermagem e enfermeiros 160 
Perspectivas do Acolhimento nos Serviços de Saúde  80 
Recebimento de titulações 20 
Mesa Redonda sobre Protocolos - Assistências no Pré-natal 80 

Total Samambaia  340 

Sobradinho 

Aconselhamento em Amamentação 142 
Orientações sobre Curativo de Carvão Ativado - CURATEC 20 
Aconselhamento IHAC 32 
Rede Sentinelas em Ação: Culturas de vigilância como estratégia para controle de microbianos 
multirresistentes 10 

Rede Sentinelas em ação: Epidemiologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento 4 
Medidas e Controle de Infecção Hospitalar - IRAS 78 
Rede Sentinelas em ação: Plano Nacional de Segurança do Paciente 3 
Rede Sentinelas em ação: Espaço e Tecnologia em Hospitais Públicos 3 
Rede Sentinelas em ação: Importância de Implementação de um Programa de Garantia da 
Qualidade em Medicina Nuclear 2 

Rede Sentinelas em ação: Protocolo de úlceras de pressão 5 
Seminário: Cirurgias seguras salvam vidas 62 
Rede Sentinelas em ação: Telemed 2013 - Presente e Futuro da Telemedicina 18 
Saúde do Idoso 14 
Formulário de Notificação de Eventos Adversos 7 
Manejo da Dengue 23 
Osteoporose 30 
Semana de Enfermagem 137 
Aleitamento Materno 21 
Manejo de Resíduos de Saúde - Mod. II 36 
Aula: Controle de Infecção Hospitalar   13 
Curso de Atenção Integral à Saúde da Criança-AIDPI 35 
Medidas e Controle de Infecção Hospitalar - aula 105 
Matriciamento em Pediatria 25 
Palestra: Análise Transacional 35 
Saúde da Mulher 20 
Atualização em Procedimentos de UTI 16 
Manejo de Resíduos de Saúde - Módulo II 121 
Palestra: Executor de Contratos e suas Atribuições 28 
Treinamento sobre ponto eletrônico 21 
II Curso de Cuidadores 29 
Palestra: Hábitos Saudáveis de Vida 44 
Palestra: Medidas e Controle de Infecção Hospitalar 10 
Palestra: Motivacional/Hábitos Saudáveis de Vida 45 
Atualização e Aperfeiçoamento em Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde 54 
Palestra: Controle do Stress, da Ansiedade, da Depressão e Emagrecimento através dos 
Hábitos Saudáveis de Vida 25 

Palestra: Medidas de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar (NCIH) 158 
Palestra: Gestão de Processos 11 
Atualização em Sala de Vacinas 20 
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Unidade  Discriminação do evento  Nº Participantes  
Sensibilização: Seringa de Insulina com Dispositivo de Segurança (Empresa BD) 44 

Total Sobradinho  1.506 

Taguatinga 

Palestras: Integração ensino e serviço; Biossegurança, segurança do trabalho; 10 passos da 
amamentação 320 

1ª Capacitação “Cooperativismo e economia solidária" 15 
Acolhimento aos recepcionistas - PNH, Classificação de Risco e NCIH 68 
Acolhimento dos novos servidores 41 
Atualização em Bioética para residentes 18 
Atualização em Curativos para enfermeiro 68 
Atualização no Controle de Infecção Hospitalar 69 
Excelência no Atendimento para recepcionistas 42 
Ficha de Notificação Compulsória para Acidentes e Violência 67 
Como Conduzir as Alterações Benignas de Mama na Atenção Básica de Saúde 25 
Método Canguru 21 
Atualização em Enfermagem para a CGST 12 
Política Iniciativa Hospital Amigo da Criança 185 
Medicação 35 
Teste rápido de HIV e sífilis 22 
Método Canguru para tutores 26 
Educação Continuada em Hemodiálise HRT 32 
Gerenciamento de Resíduos 6 
IX Jornada Cientifica dos médicos residentes do HRT 92 
Métodos Quantitativos 9 
Oficina de implantação da ficha de atividades de promoção, prevenção e educação em saúde 
desenvolvida em grupos APS e CAPS 

20 

Palestra: Cuidados com a alimentação e escovação 78 
Palestra: Curativos B Bran 10 
Palestra: Hábitos saudáveis 37 
Palestra: Saúde da Criança  19 
Palestra: Acolhimento Manchester para as enfermeiras supervisoras 34 
PNH 13 
POP - prontuário orientado para o problema 30 
Seminário Regional de Saúde Ocupacional 83 
Sensibilização Hospital de Ensino 27 
Sensibilização - Promoção à saúde do servidor com gestores 25 
Executores de contrato e suas atribuições 18 

Total Taguatinga  1.567 
Total NEPS/SES/DF com apoio da Fepecs  8.239 

Fonte: EAPSUS/Fepecs e NEPS/SES/DF, dezembro de 2013. 

 
Bolsas de Estudo – Bolsa Permanência (Universitária ) 

A Bolsa Permanência destina-se aos estudantes beneficiados pela Lei Nº 3.361/20041, 
regulamentada pelo Decreto Nº 25.394/20042. Estas normas instituem reserva de vagas nas universidades 
e faculdades públicas do Distrito Federal, de, no mínimo, 40% por curso e por turno, para estudantes 
oriundos de escolas públicas do Distrito Federal. Significa dizer que a Fundação deve garantir 64 vagas (32 
medicina e 32 enfermagem) aos egressos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos 
fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Entretanto, os estudantes candidatos ao 
benefício deverão, ainda, atender aos requisitos estabelecidos pela Instrução Nº 8/20083, que regulamenta 
a Bolsa Universitária no âmbito da ESCS/FEPECS, como forma de garantir-lhes a permanência e a 
conclusão na graduação.  

O número de beneficiários variou ao longo do ano, em virtude do processo de reavaliação, no 
qual são verificados, mensalmente, os seguintes aspectos: situação econômica, aproveitamento escolar e 
assiduidade. Desta forma, o fato de ter sido selecionado para receber o benefício não garante sua 
manutenção ao longo do ano. No entanto, restabelecidos os requisitos preconizados pelas normas, a 
suspensão da bolsa é revertida. 

Número de Bolsas Permanência Concedidas  
Cursos de Graduação  Jan Fev Mar Abr  Maio Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 
Medicina 13 13 14 15 15 21 21 21 21 21 19 18 

                                                           
1 Lei Nº 3.361, de 15/06/2004 (DODF Nº 114, de 17/06/2004) – institui reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, 
no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para alunos oriundos de escolas públicas do Distrito Federal. 
2 Decreto Nº 25.394, de 1º/12/2004 (DODF Nº 228, de 2/12/2004) – regulamenta a reserva de vagas para alunos que tenham cursado integralmente os 
Ensino Fundamental e Médio em escolas mantidas pelo Governo do Distrito Federal nas Instituições de Ensino Superior Públicas mantidas pelo Distrito 
Federal. 
3 Instrução Nº 8, de 27/03/2008 (DODF Nº 59, de 28/03/2008) – regulamenta a Bolsa Universitária para estudantes que ingressaram na Escola Superior de 
Ciências da Saúde, mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, mediante a reserva de vagas estabelecidas pela Lei Distrital Nº 
3.361/2004. 
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Enfermagem 7 19 19 18 18 31 30 30 30 30 30 22 
Total Mensal de 
Bolsistas 20 32 33 33 33 52 51 51 51 51 49 40 

Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 

 
Bolsas de Estudo – Bolsa Monitoria 

A Bolsa Monitoria, no âmbito da ESCS/FEPECS, caracteriza-se como um benefício concedido 
aos estudantes de graduação (medicina e enfermagem) da Escola, previamente selecionados, com a 
finalidade de proporcionar-lhes oportunidade extracurricular de aprendizagem, estimular a formação de 
futuros docentes, bem como fornecer subsídios ao corpo docente visando o melhor atendimento aos 
estudantes. Está regulamentada pela Resolução CEPE Nº 44/2010, Instrução Nº 07/20074 e Instrução Nº 
04/20125.  

Em 2013 disponibilizou-se recursos para pagamento de 40 bolsas (20 medicina e 20 
enfermagem), limite máximo determinado pela referida Instrução Nº 04. Os estudantes do Curso de 
Graduação em Medicina demandaram 100% das bolsas oferecidas, enquanto os do Curso de Graduação 
em Enfermagem utilizaram 60% do total ofertado.  

Número de Bolsas Monitoria Concedidas 
Eixos 

 
Meses 

Curso de Graduação em Medicina Curso de Graduação e m Enfermagem Total 
Mensal de 
Bolsistas 

Anatomia 
Humana Histologia Habilidades e 

Atitudes 
Habilidades Profissionais 

em Enfermagem 
Laboratório Morfo-funcional em 
Práticas de Anatomia/Histologia 

Maio 0 0 0 0 2 2 
Junho 7 7 7 0 2 23 
Julho 7 7 7 9 2 32 
Agosto 7 6 7 11 2 33 
Setembro 7 6 7 10 2 32 
Outubro 7 6 7 10 2 32 
Novembro 7 6 7 10 2 32 

Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 

 
Bolsas de Estudo – Bolsa de Iniciação Científica 

O Programa de Iniciação Científica da FEPECS (PIC/FEPECS), que concede bolsas de estudo 
de Iniciação Científica no âmbito da ESCS/FEPECS e da ETESB/FEPECS, constitui uma contrapartida ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq).  

O PIC/Fepecs, regulamentado por meio da Instrução Fepecs Nº 18/20056, visa introduzir os 
estudantes de ambas as Escolas na pesquisa científica, estimular o pesquisador-orientador a formular 
equipes, além de propiciar à instituição a formação de políticas de pesquisa. 

Em 2013, foram realizados 02 (dois) processos seletivos, por meio dos Editais Nº 16/20137 e 
Nº 39/20138, com vigência de agosto/2013 a julho/2014 (52 bolsas) e novembro/2013 a julho/2014 (mais 20 
bolsas), respectivamente, totalizando 72 (setenta e duas) bolsas de iniciação científica. 

Conforme tabela seguinte, observa-se que, na graduação, os estudantes de medicina são os 
maiores interessados no benefício, seguidos pelos de enfermagem. Para os estudantes da ETESB, a oferta 
é fixa (duas bolsas). 

Número de Bolsas de Iniciação Científica Concedidas  

Período de 
concessão 

Escolas 
 
Meses 

Estudantes da Escola Superior  
 de Ciências da Saúde - ESCS Estudantes da Escola Técnica  

de Saúde de Brasília - ETESB 
Total Mensal de 

Bolsistas 
Medicina  Enfermagem  

08/2012 
a 

 07/2013 

Janeiro 23 5 0 28 

Fevereiro 23 5 0 28 

Março 23 5 0 28 

Abril 23 5 0 28 

                                                           
4 Instrução Nº 7, de 10/12/2007 (DODF Nº 241, de 19/12/2007) – dispõe sobre a concessão de Bolsas Monitoria a estudantes matriculados na Escola 
Superior de Ciências da Saúde, mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. 
5 Instrução Nº 4, de 17/01/2012 (DODF Nº 13, de 18/01/2012) – altera o artigo 3º da Instrução Nº 7/2007. 
6 Instrução – Fepecs Nº 18, de 23/11/2005 (DODF Nº 224, de 28/11/2005) – dispõe sobre a concessão de Bolsas de Iniciação Científica a alunos 
matriculados na Escola Superior de Ciências da Saúde e na Escola Técnica de Saúde de Brasília, ambas mantidas pela Fundação de Ensino e Pesquisa 
em Ciências da Saúde, em contrapartida ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (PIBIC/CNPq). 
7 Edital Nº 16, de 15/05/2013 (DODF Nº 100, de 17/05/2013) – torna pública a abertura de inscrições para a seleção de projetos de pesquisa a serem 
apoiados pelo Programa de Iniciação Científica (PIC) da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) - PIC/ESCS, mediante a concessão de Bolsas de 
Iniciação Científica da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e pelo Programa de Iniciação Científica PIBIC/CNPq.  
8 Edital Nº 39, de 29/08/2013 (DODF Nº 182, de 02/09/2013) – torna pública a abertura de inscrições para a seleção de projetos de pesquisa a serem 
apoiados pelo Programa de Iniciação Científica (PIC) da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) - PIC/ESCS, mediante a concessão de Bolsas de 
Iniciação Científica da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde.  
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Período de 
concessão 

Escolas 
 
Meses 

Estudantes da Escola Superior  
 de Ciências da Saúde - ESCS Estudantes da Escola Técnica  

de Saúde de Brasília - ETESB 
Total Mensal de 

Bolsistas 
Medicina  Enfermagem  

Maio 23 5 0 28 

Junho 23 5 0 28 

Julho 23 5 0 28 

08/2013  
a 

 07/2014 

Agosto 46 4 2 52 

Setembro 46 4 2 52 

Outubro 46 4 2 52 

Novembro 64 6 2 72 

Dezembro 64 6 1 71 

                 Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 

A tabela a seguir sintetiza os três tipos de bolsas de estudo concedidas pela FEPECS em 
2013.  

Número de bolsas de estudo Concedidas 

Meses 
Tipos  de Bolsas  Total de bolsistas 

por mês Monitoria  Permanência  Iniciação Científica  
Janeiro 0 20 28 48 

Fevereiro 0 32 28 60 
Março 0 33 28 61 
Abril 0 33 28 61 
Maio 2 33 28 63 
Junho 23 52 28 103 
Julho 32 51 28 111 

Agosto 31 51 52 134 
Setembro 32 51 52 135 
Outubro 32 51 52 135 

Novembro 32 49 72 153 
Dezembro - 40 71 111 

    Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 

Pesquisa em Saúde  
A atividade de apoio financeiro a projetos de pesquisa, regulamentada pela Instrução Nº 

21/20089, tem por finalidade fomentar pesquisas para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde do 
Distrito Federal; da educação em saúde e da qualidade de vida e saúde da população, em consonância 
com os eixos de pesquisa prioritários da Fepecs e SES/DF. 

Os Editais Nº 18/201310 (homologação – Edital Nº 36/201311) e Nº 41/201312 (homologação – 
Edital Nº 45/201313) normatizaram as condições e requisitos para apoiar atividades de pesquisas científicas, 
tecnológicas e de inovação, mediante o apoio financeiro a projetos que se integrem nas linhas prioritárias de 
pesquisa para o SUS-DF. 

Linhas prioritárias de pesquisa: 
• Política de Atenção à Saúde: Gestão, Acesso, Qualidade e Financiamento; 
• Economia da Saúde e Tecnologias em Saúde.; 
• Doenças e Agravos; 
• Cuidados de Saúde de Grupos Populacionais Especificados; 
• Promoção da Saúde; e 
• Meio Ambiente e Vigilância em Saúde. 

Projetos de pesquisa financiados pela FEPECS 

Título da Pesquisa Pesquisador Local de 
Execução Valor (R$) 

A situação de saúde dos idosos residentes no DF. Maria Liz Cunha de Oliveira LACEN 39.581 
Desenvolvimento de software como ferramenta de gestão do 
tempo de espera da UPA. 

Fábio Ferreira Amorim  ESCS 68.803 

                                                           
9 Instrução Nº 21, de 06/10/2008 (DODF Nº 207, de 16/10/2008) – dispõe sobre o fomento a pesquisas em saúde pela Fundação de Ensino e Pesquisa 
em Ciências da Saúde. 
10 Edital Nº 18, de 02/05/2013 (DODF Nº 98, de 15/05/2013) – tornou pública a abertura de inscrições para a seleção de projetos de pesquisa a serem 
financiados pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – Fepecs. 
11 Edital Nº 36, de 12/08/2013 (DODF Nº 167, de 14/08/2013) – homologou, na forma do Anexo, o resultado final do processo seletivo dos projetos de 
pesquisas que serão apoiados financeiramente pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. 
12 Edital Nº 41, de 02/10/2013 (DODF Nº 209, de 07/10/2013) – tornou pública a abertura de inscrições para a seleção de projetos de pesquisa a serem 
financiados pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – Fepecs. 
13 Edital Nº 45, de 14/11/2013 (DODF Nº 242, de 19/11/2013) – tornou pública a homologação do resultado final do processo seletivo dos projetos de 
pesquisas que serão apoiados financeiramente pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. 
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Título da Pesquisa Pesquisador Local de 
Execução Valor (R$) 

Análise da eficácia da corticoterapia intratimpânica e 
corticoterapia via oral em pacientes com surdez neurossensorial 
súbita. 

Monique Antunes de Souza 
Chelminski Barreto 

HRS 58.792 

Morbidade materna near miss na Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal. 

Daniela Mendes dos Santos 
Magalhães 

HRAN 17.994 

Estudo de incidência e proposição de estratégias para redução 
dos índices de cesárea na rede pública do Distrito Federal – 
Brasil. 

Cláudia Vicari Bolognani ESCS 16.250 

Estudo dos agentes etiológicos das doenças causadas pelo 
gênero Malassezia, por meio de metodologia laboratorial clássica 
e molecular e análise da eficácia e segurança da fototerapia com 
LED no tratamento dessa infecção em pacientes atendidos na 
rede pública de saúde do DF. 

Flávia Vieira Brandão HRS 59.427 

No autismo há uma hipertenacidade exacerbada? Inês Catão Henriques Ferreira COMPP 48.501 
Estudo farmacoterapêutico de pacientes do Hospital de Base do 
Distrito Federal. 

Everton Macêdo Silva HBDF 14.183 

Acne da mulher adulta: análise clínica e etiológica. Simone Karst Passos HRAN 47.300 
Avaliação de interações medicamentosas e reações adversas a 
medicamentos em pacientes hospitalizados e em uso de nutrição 
enteral e parenteral em hospital geral de Brasília, Distrito Federal. 

Maria Rita Carvalho Garbi 
Novaes ESCS 32.137 

Estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com 
traumatismo crânio-encefálico sob ventilação mecânica 
prolongada: ensaio clínico randomizado. 

Vinícius Zacarias Maldaner da 
Silva HBDF 49.547 

Fatores associados ao tempo de acesso para o tratamento do 
câncer de mama. Ângela Ferreira de Barros HRAN 23.465 

Análise da segurança no processo de medicação em unidade de 
clínica médica. 

Francino Machado de Azevedo 
Filho 

SAMU 
Ceilândia 23.851 

Valor total de pesquisas financiadas pela FEPECS  499.831 

Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 
 

Eventos Técnico-Acadêmico-Científicos 
A FEPECS apoia a realização de eventos de natureza técnica, acadêmica ou científica, com a 

intenção de criar oportunidades de integração intra e interinstitucional, favorecendo a disseminação do 
conhecimento e divulgação das atividades de educação e pesquisa na área de saúde. 

Nesta lógica, em 2013, 895 pessoas – entre servidores, profissionais de saúde, docentes, 
estudantes e comunidade – participaram de algum evento organizado/apoiado pela FEPECS.  

Eventos Técnico-Acadêmico-Científicos Realizados 

Eventos 
Público -alvo  

Clientela  Qtd 
7ª Mostra de Iniciação Científica Discentes dos programas de IC/Fepecs e PIBIC 50 
51º COBEM – Congresso Brasileiro de Educação Médica Discentes e Docentes da ESCS 12 
II CONGRESCS – Congresso da ESCS Estudantes, servidores e docentes 511 

V Simpósio de Ética em Pesquisa da Fepecs Pesquisadores, membros do CEP, docentes e discentes 
de graduação e pós-graduação  100 

Palestra: Tempestade Geomagnéticas e Saúde Pública Docentes, discentes e servidores 22 
Apresentação de dados e do pré-projeto referente ao 
desenvolvimento de Software para acompanhamento e melhoria 
do fluxo de pacientes na UPA do Recanto das Emas 

Secretário de Estado de Saúde, Secretário Adjunto, 
Subsecretários e servidores interessados 50 

Integração da comunidade para a celebração do 53º aniversário 
da ETESB 

Servidores, docentes e estudantes e convidados 150 

Total  - 895 
Fonte: Fepecs, dezembro de 2013.  

 
Informação em Saúde 

Gerenciar informação em saúde em uma instituição de ensino e pesquisa em ciências da 
saúde significa desenvolver um conjunto de ações orientadas a assegurar infraestrutura de informação 
técnico-científica e documental aos programas de formação, pós-graduação, pesquisa, extensão e 
capacitação, contribuindo com o desenvolvimento acadêmico e técnico de estudantes, servidores, docentes, 
pesquisadores e profissionais de saúde, bem como disseminar o processo de informação tanto no âmbito 
acadêmico quanto no interinstitucional.  

Neste sentido, em 2013, a Fundação desenvolveu as seguintes ações: 

• Publicação do periódico Comunicação em Ciências da Saúde-CCS: objetiva divulgar 
trabalhos relacionados a todas as áreas de saúde e ciências afins, que contribuam para a compreensão e 
resolução dos problemas de saúde. O periódico está aberto a contribuições nacionais e internacionais, na 
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forma de artigos originais, artigos de revisão; relatos de caso; ensaios; resenhas; resumos de dissertações e 
teses; cartas ao editor e editoriais. Está indexado pela Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (Lilacs) do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme). 
Sua periodicidade é de 04 fascículos por ano, divulgados nas versões impressa e online. A versão impressa 
é distribuída gratuitamente para bibliotecas de instituições de ensino da área de saúde, hospitais de ensino, 
secretarias estaduais de saúde e órgãos da SES/DF. A versão online está disponível gratuitamente em 
www.fepecs.edu.br, a partir do volume 15 de 2004. Em 2013, foram editados e publicados os nºs 01, 02, 03 
e 04 do Volume 23 (ano 2012) e nº 01 do Volume 24 (ano 2013). 

• Disponibilização de suporte informacional com aquisição/incorporação de 479 novos títulos, 
dentre livros, periódicos e mídias diversas; 

• Serviço de pesquisa bibliográfica; 

• Normalização de trabalhos acadêmicos, módulos e publicações; 

• Coordenação técnica da Rede de Bibliotecas Setoriais (Rebis) da SES/DF; atualmente 
existem 14 bibliotecas ativas, distribuídas em diversas unidades da Secretaria de Estado de Saúde/DF. 

2. Outras Realizações 

Estágio Curricular e Atividade Prática Supervisiona da 
Tanto o estágio curricular quanto a atividade prática supervisionada são considerados 

atividades práticas curriculares. 
Conforme a Portaria Nº 281/201314, o estágio curricular propicia ao estudante interação com 

usuários e profissionais da Rede Pública de Saúde, mediante vivências com situações reais, visando dotá-lo 
de habilidades técnicas e responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e atenção à 
saúde, compatíveis com o seu grau de autonomia.  

As atividades práticas supervisionadas, por sua vez, proporcionam aos estudantes uma 
vivência prática e/ou observacional do seu aprendizado, devendo ser previstas nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos e estar voltadas ao aprendizado e desenvolvimento das competências e habilidades 
concernentes às respectivas profissões.  

A parceria entre as instituições de ensino (IE), as estruturas orgânicas da SES-DF e entidades 
vinculadas objetiva influenciar na melhoria da qualidade da prestação dos serviços e na formação dos 
profissionais para a saúde. 

Atualmente, a FEPECS atua como interveniente em 21 convênios com instituições de ensino 
públicas e privadas, favorecendo a disponibilização de campos de estágio curricular e atividade prática 
supervisionada a estudantes de nível superior e técnico nas unidades de saúde e administrativas da 
SES/DF.  

Ao observar as tabelas abaixo, considerando personalidade jurídica e nível acadêmico das 
instituições de ensino, conclui-se que a maior clientela provém de instituições de ensino privadas de nível 
superior, que encaminharam 55,1% de estudantes do total que utilizou os campos de estágio da SES/DF.  

Número de instituições de ensino em que a FEPECS at uou como interveniente. 

Nível Acadêmico da IE 
Instituição de Ensino 

Total de Instituições Conveniadas 
Públicas Privadas 

Nível Superior  1 10 11 
Nível Técnico  1 9 10 
Totais  2 19 21 

 Fonte: EAPSUS/Fepecs, dezembro de 2013. 

Estagiários que desenvolveram atividades práticas c urriculares coordenadas pela FEPECS 

Nível Acadêmico da IE 
Instituição de Ensino  

Total de Estagiários 
Públicas  Privadas  

Nível Superior  622 1.959 2.581 
Nível Técnico  203 769 972 
Totais  825 2.728 3.553 

Fonte: EAPSUS/Fepecs, dezembro de 2013. 

Outras análises das Instituições de Ensino conveniadas dizem respeito à: 

                                                           
14 Portaria Nº 281, de 18/10/2013 (DODF Nº 219, de 21/10/2013) – aprova, na forma do Anexo, a Instrução Operacional sobre as atividades curriculares 
desenvolvidas nas estruturas orgânicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e entidades vinculadas, por estudantes 
regularmente matriculados nos cursos técnicos e de graduação de instituições públicas conveniadas sediadas no Distrito Federal e instituições de ensino 
privadas conveniadas. 
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• Personalidade Jurídica: 9,5% públicas; 90,5% privadas.  
• Nível acadêmico: 52,4% nível superior; 47,6% nível técnico. 
• Origem do estagiário quanto à personalidade jurídica da IE: 23,2% de instituições públicas; 

76,8% de instituições privadas. 
• Nível acadêmico do estagiário: 72,6% de nível superior; 27,4% de nível técnico. 

 
Treinamento em Serviço  

O Treinamento em Serviço, regulamentado por meio da Portaria Nº 83/201215, configura uma 
atividade de atualização e/ou aperfeiçoamento profissional, proporcionada aos servidores da SES/DF e 
outros profissionais de saúde, nas Unidades de Saúde e Administrativas da SES/DF e entidades vinculadas, 
envolvendo situações práticas de trabalho. 

Registra-se, no ano em análise, a concessão de treinamento em serviço a 104 profissionais de 
nível médio e superior, nos campos da SES/DF, conforme detalhado na tabela. 

Número de pessoas que realizaram treinamento em ser viço na SES/DF. 
Local   Quantidade  
Centro de Orientação Médico Psicopedagógica-COMPP 3 
Coordenação Geral de Saúde da Asa Norte-CGSAN 7 
Coordenação Geral de Saúde da Asa Sul-CGSAS 6 
Coordenação Geral de Saúde de Brazlândia-CGSBz 1 
Coordenação Geral de Saúde de Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo-CGS CNBRFPW 1 
Coordenação Geral de Saúde de Ceilândia-CGSC 4 
Coordenação Geral de Saúde de Planaltina-CGSPl 1 
Coordenação Geral de Saúde de Samambaia-CGSSam 1 
Coordenação Geral de Saúde de Sobradinho-CGSS 4 
Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga-CGST 17 
Coordenação Geral de Saúde do Gama-CGSG 8 
Coordenação Geral de Saúde do Paranoá-CGSPa 1 
Hospital de Base do Distrito Federal-HBDF 50 
Total  104 

 Fonte: EAPSUS/Fepecs, dezembro de 2013. 

Centro Regional de Referência (CRR) 
Como projeto especial, o Centro Regional de Referência (CRR) em Álcool e Drogas formou-se 

a partir da parceria ESCS/FEPECS/SES/DF com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas/Ministério 
da Justiça, no contexto do programa federal Crack, é possível vencer. Juntamente com outras 50 
instituições acadêmicas nacionais, os Centros promovem a formação permanente de profissionais que 
atuam nas redes de atenção integral à saúde e de assistência social com o intuito de manejar situações que 
envolvam usuários de substâncias psicoativas e seus familiares, tanto na atenção básica quanto na 
assistência especializada.  

No ano de 2013, o CRR/ESCS/FEPECS capacitou 111 profissionais de diversas formações, 
provenientes de serviços da SES/DF e da SEDEST. Também foram oferecidas vagas para profissionais da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF). Desta Região vieram 11 
profissionais, sendo 3 da cidade de Formosa, 3 de Valparaíso de Goiás e 5 vindos da cidade de Luziânia. 
Objetivo é fortalecer a capacidade instalada em toda a região na perspectiva da capilarização de serviços 
que atendam a crescente demanda de atenção às pessoas em uso abusivo ou dependentes de substâncias 
psicoativas.  

 

Programa Ciência sem Fronteiras 
Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do 
intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento 
– CNPq e Capes – e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. 

O programa prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promover 
intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade 
de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso, 
busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os 
pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar oportunidade para 
                                                           
15 Portaria Nº 83, de 17/05/2012 (DODF Nº 97, de 18/05/2012) – estabelece Normas para a Concessão de Treinamento em Serviço para servidores do 
Quadro Permanente de Pessoal da SES/DF e Profissionais de Saúde, nas Unidades de Saúde e Administrativas da SES/DF, na forma do Anexo. 
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que pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado no exterior. 
A Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) aderiu ao programa com o propósito de 

oferecer aos discentes matriculados nos cursos de graduação em medicina e enfermagem estágios de 
estudo e pesquisa em centros de excelência científica no exterior. Em 2013, 06 (seis) estudantes foram 
selecionados pelo CNPq, conforme apresentado na tabela. 

Número de estudantes de graduação da ESCS/FEPECS se lecionados para o  
Programa Ciência sem Fronteiras. 

Curso Série Estudantes País de Destino 

Medicina 
 

2ª Anyelle Amaro de Sousa Canadá 

2ª Wilton Paulo de Freitas Martins Vieira Reino Unido 

3ª Bárbara Magalhães Menezes Estados Unidos 

3ª Kátia Crys Moura Ogliari Reino Unido 

4ª André Aguiar Ferreira de Oliveira Reino Unido 

Enfermagem 3ª Sylvia Elena Sobrinho Herrera Estados Unidos 

 Fonte: ESCS/Fepecs, dezembro de 2013. 

Programa Brasília sem Fronteiras  

O Programa Brasília sem Fronteiras, promovido pela Assessoria Internacional do Governo do 
Distrito Federal, levou 64 de seus servidores a países europeus, a fim de participarem dos seguintes cursos: 
Gestão Pública – Universidade de Haia (Holanda); Hospitalidade em Grandes Eventos – Universidade de 
Krems (Áustria); e Cidades Inteligentes – Instituto de Tecnologia da Áustria (Áustria). 

Dentre os selecionados, um servidor da EAPSUS/FEPECS, participou do curso “Cidades 
Inteligentes”, no qual teve a oportunidade de vivenciar um programa de qualificação e aperfeiçoamento 
profissional no exterior, de onde trouxe a expectativa da importação de tecnologia necessária ao 
desenvolvimento do DF.  

Hospitais de Ensino  
Um hospital certificado como Hospital de Ensino constitui-se num espaço de referência da 

atenção à saúde para a média e alta complexidade, a formação de profissionais de saúde e o 
desenvolvimento tecnológico, pelos termos da Portaria GM/MS Nº 1.702/2004, que instituiu o Programa de 
Reestruturação dos Hospitais de Ensino.  

Com efeito, trabalhou-se em 2013 para recertificação e certificação dos seguintes hospitais: 
Situação  Hospitais  Visitas  

Certificados 

Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF Prevista visita de recertificação para 1º semestre/2014 
Hospital Regional da Asa Norte - HRAN Visitado para recertificação em 19 e 20/03/2013 
Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB Visitado para recertificação em 14 e 15/05/2013 
Hospital Regional de Sobradinho - HRS Visitado para recertificação em 21 e 22/032013 

Candidatos à 
certificação 

Hospital Regional de Taguatinga - HRT Visitado para certificação em 1º e 02/10/2013 
Hospital Regional do Paranoá - HRPa Visitado para certificação em 26 e 27/11/2013 
Hospital Regional de Ceilândia - HRC Prevista visita de certificação para 1º semestre 2014 
Hospital Regional do Gama - HRG Prevista visita de certificação para 1º semestre 2014 
Hospital Regional de Santa Maria - HRSM Sem previsão 

 
Outras realizações em 2013: 
• Estabelecimento de estratégias de desenvolvimento para os hospitais certificados e 

candidatos; 
• Emissão de pareceres para aquisições com utilização de verba dos hospitais de ensino; 
• Realização de visitas técnicas com a finalidade de se avaliar previamente as condições para 

a recertificação dos hospitais; 
• Acompanhamento das visitas oficiais realizadas pelos certificadores do Ministério da Saúde 

e Ministério da Educação. 

Ética em Pesquisa 
De acordo com a Portaria nº 190/201116, o Comitê de Ética em Pesquisa/Fepecs tem por 

finalidade a apreciação ética resguardando os princípios científicos dos projetos de pesquisa que envolvem 
seres humanos, a serem desenvolvidos no âmbito da SES/DF e entidades vinculadas, bem como o 
                                                           
16 Portaria SES/DF Nº 190, de 23/09/2011 (DODF Nº 203, de 19/10/2011) – transfere o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal (CEP/SES-DF) para a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), que passa a denominar-se CEP/Fepecs, uma 
instância colegiada multiprofissional e transdisciplinar, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente, vinculado à Diretoria 
Executiva/Fepecs, registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde-CONEP/CNS. 
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acompanhamento destes, preservando os aspectos éticos, em defesa da integridade e dignidade dos 
sujeitos da pesquisa, individual ou coletivamente considerados. 

Principais realizações em 2013: 
• Análise de 920 projetos de pesquisa com emissão de pareceres consubstanciados; 
• Orientação aos hospitais, centros de saúde e Núcleos de Educação Permanente em Saúde 

(NEPS) das Regionais de Saúde da SES/DF, referente aos procedimentos para submissão de projetos de 
pesquisa; 

• Monitoramento dos projetos aprovados pelo CEP/Fepecs. 
 

3. Informações Complementares 
 
Demonstrativo dos Convênios e outros Ajustes vigent es em 2013 
 

Convênios firmados com a União  
Nº Conveniados  Objeto  Vigência  

776576/2012 Ministério da Saúde e Fepecs Dar apoio técnico e financeiro para "Promover a reorientação da 
formação profissional em saúde - PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE”. 

27/12/2012 a 
27/12/2014 

Fonte: Projur/Fepecs, dezembro de 2013. 

Outros Convênios  
Nº Conveniado  Objeto  Vigência  

01/2012 – 
SES-DF 

Instituto Técnico Madre Tereza 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 03/02/2012.  

02/2012 – 
SES-DF 

Pró Educar Profissão e Educação 
Ltda 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 03/02/2012.  

03/2012 – 
SES-DF 

Universidade Católica de Brasília 
(UCB) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 03/08/2012.  

04/2012-
SES-DF 

Centro Universitário de Brasília 
(UniCEUB) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 02/03/2012.  

05/2012 – 
SES-DF 

Faculdades Integradas da União 
Educacional do Planalto Central 
(FACIPLAC) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de Saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 02/03/2012.  

06/2012 – 
SES-DF 

 LS Escola Técnica 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 04/04/2012.  

07/2012 – 
SES-DF Escola Técnica de Saúde (ETS) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 05/03/2012.  

08/2012 – 
SES-DF Faculdade LS 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 17/12/2012.  

09/2012 – 
SES-DF 

Instituto de Educação Superior de 
Brasília (IESB) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de Saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 19/03/2012. 

10/2012 – 
SES-DF 

Centro Nacional de Capacitação 
Profissional  - CENACAP 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 22/03/2012.  

11/2012 – 
SES-DF 

Centro Técnico em Saúde e 
Informática (CETESI) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 26/03/2012.  

12/2012 – 
SES-DF Faculdade Anhanguera LTDA 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 

60 meses, a partir 
de 19/04/2012.  
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Outros Convênios  
Nº Conveniado  Objeto  Vigência  

matriculados. 

14/2012-
SES-DF 

Centro Universitário do Distrito 
Federal (UDF) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados nos cursos técnicos de nível médio. 

60 meses, a partir 
de 06/09/2012.  

15/2012 – 
SES-DF 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(SENAC) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 16/04/2012. 

16/2012 – 
SES-DF Universidade de Brasília (UnB) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 19/04/2012. 

18/2012 – 
SES-DF Universidade Paulista (UNIP) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 12/04/2012.  

19/2012 – 
SES-DF 

Centro Universitário Planalto do 
Distrito Federal (UNIPLAN) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 12/04/2012.  

20/2012 – 
SES-DF 

Instituto Técnico de Educação de 
Brasília (ITEB) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 02/05/2012.  

21/2012 – 
SES-DF Escola Vila das Crianças 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados. 

60 meses, a partir 
de 27/04/2012. 

22/2012 – 
SES-DF Faculdades Integradas IESGO 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados.  

60 meses, a aprtir 
de 02/10/2012. 

23/2012 – 
SES-DF 

Centro de Educação Profissional 
de Saúde de Planaltina (CEP 
Saúde) 

Realização de estágio curricular obrigatório e/ou 
atividades práticas supervisionadas (APS) nas unidades 
de saúde da SES-DF, por alunos regularmente 
matriculados.  

60 meses, a partir 
de 17/12/2012. 

01/2013 – 
Fepecs Instituto de Saúde Integral (ISI) 

Viabilização do funcionamento do IX Curso de Pós 
Graduação com especialização em Homeopatia (Lato 
Sensu). 

02 anos, a partir de 
20/05/2013. 

02/2013 – 
Fepecs 

Hospital da Criança de Brasília 
José Alencar 

Concessão de campo de estágio e de treinamento em 
serviço no HCB para os residentes pertencentes aos 
Programas de Residências da Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal – SES/DF e para estudantes da Escola 
Superior de Ciências da Saúde (ESCS/FEPECS), na 
modalidade de Internato.  

05 anos, a partir de 
20/03/2013 

03/2013 – 
Fepecs 

Conselho Regional de 
Nutricionistas – 1ª Região 

Cessão do auditório e espaço anexo ao edifício sede, 
com a finalidade de realização de eventos de interesse 
institucional do Conselho. 

24 meses, a partir 
de 09/04/2013. 

04/2013 – 
Fepecs 

Grupo de Apoio de Nutrição 
Enteral e Parenteral Ltda. 

Viabilização do funcionamento do Curso de 
Especialização em Nutrição Clínica Enteral e Parenteral. 

24 meses, a partir 
de 01/03/2013. 

Fonte: Projur/Fepecs, dezembro de 2013. 

Termo de Outorga e Aceitação - TOA  
Nº Contratados Objeto Vigência 

004/11 Sulani Silva de Souza 

O portfólio eletrônico - Como o uso da tecnologia da informação e 
comunicação pode ajudar no processo ensino-aprendizagem e melhorar o 
relacionamento docente-estudante nos cursos de medicina e enfermagem 
da ESCS. 

23/07/11 a 
23/10/13 

009/11 Maria Rita Carvalho Garbi 
Novaes 

Aplicação da nanotecnologia no microencapsulamento da batata-doce 
(Ipomoeo babtas (L) Lamarck enriquecida com provitamínicos e a 
determinação dos parâmetros de consumo, qualidade nutricional e 
organolépticas dos produtos elaborados. 

24/07/11  
a  

24/10/13 

001/12 Fabiana Pirani Carneiro Cultura celular de amostras citológicas enviadas para laboratório de 
anatomia patológica para pesquisa de células neoplásicas.  

06/09/12 a 
06/01/15 

002/12 Cláudia Porto Epidemiologia, características clínicas e histopatológicas dos pacientes com 
Melanoma Cutâneo atendidos no Serviço de Dermatologia do HRAN. 

06/09/12 a 
06/01/16 

003/12 Lilian Barros de Sousa 
Moreira 

Perfil nutricional e sua correlação com marcadores de síndrome metabólica 
e do crescimento fetal no Diabetes Melito Gestacional 

06/09/12 a 
06/01/15 

004/12 Juscelino Moreira de Assis A Importância das práticas educativas e integrativa na atenção básica à 
saúde. 

06/09/12 a 
06/08/13 
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Nº Contratados Objeto Vigência 

005/12 Carmélia Matos Santiago Reis 
Análise do perfil e dosagem da vitamina D nos dermatologistas do Distrito 
Federal. 

06/09/12 a 
06/01/14 

006/12 
Daphne Renata Tavares 
Amaral  

Genotipagem de grupos aanguíneos eritrocitários em pacientes 
politransfundidos atendidos na Rede Pública de Hospitais do DF, visando 
implementação futura de diagnóstico molecular na prática transfusional. 

05/11/13  
a  

05/11/15 

007/12 Fábio Siqueira Colonização de pacientes grávidas por streptococcus agalactiae em 
Taguatinga/DF. 

06/09/12 a 
06/01/15 

008/12 Ellen Surer da Costa Reis Cianobactérias fitoplanctônicas das captações superficiais de mananciais 
para abastecimento de água no Distrito Federal. 

06/09/12 a 
06/01/15 

009/12 Alcidésio Sales de Souza 
Júnior 

Avaliação do uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos em 
neonatos em um hospital referência no atendimento neonatal do DF. 

06/09/12 a 
06/01/14 

001/13 Cláudia Vicari Bolognani Estudo de incidência e proposição de estratégias para redução dos índices 
de cesárea na Rede Pública do Distrito Federal - Brasil. 

05/11/13 a 
05/11/15 

002/13 Daniela Mendes dos Santos 
Magalhães. 

Morbidade materna near miss na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal. 

05/11/13 a 
05/11/15 

003/13 Monique Antunes de Souza 
Chelminski Barreto 

Análise da eficácia da corticoterapia intratimpânica e corticoterapia via oral 
em pacientes com surdez neurossensorial súbita. 

05/11/13 a 
05/11/15 

004/13 Fábio Ferreira Amorim Desenvolvimento de software como ferramenta de gestão do tempo de 
espera da UPA. 

05/11/13 a 
05/11/15 

005/13 Everton Macêdo Silva Estudo farmacoterapêutico de pacientes de Hospital de Base do Distrito 
Federal. 

05/11/13 a 
05/11/15 

006/13 Simone Karst Passos Acne da mulher adulta: análise clínica e etiológica. 05/11/13 a 
05/11/15 

007/13 Inês Catão Henriques Ferreira No autismo há uma hipertenacidade exacerbada? 05/11/13 a 
05/11/15 

008/13 Flávia Vieira Brandão 

Estudo dos agentes etiológicos das doenças causadas pelo gênero 
Malassezia, por meio de metodologia laboratorial clássica e molecular e 
análise da eficácia e segurança da fototerapia com LED no tratamento 
dessa infecção em paciente atendidos na rede pública de saúde do DF. 

05/11/13  
a  

05/11/15 

009/13 Maria Liz Cunha De Oliveira A situação de saúde dos idosos residentes no DF. 05/11/13 a 
05/11/15 

Fonte: Projur/Fepecs, dezembro de 2013. 

Contratos vigentes em 2013  
Nº Credores Objeto Vigência 

180/12  Dinâmica 

Limpeza predial (obs.: contrato da SES/DF, também utilizado 
pela Fepecs em razão do Termo de Cooperação Geral Nº 
01/2012, assinado em 09/07/2012, entre a Fepecs e o DF, por 
intermédio da SES/DF). 

- 

146/11  Ipanema 

Limpeza predial e serviço de vigilância patrimonial na Unidade 
de Samambaia (obs.: contrato da SES/DF, também utilizado 
pela Fepecs em razão do Termo de Cooperação Geral Nº 
01/2012, assinado em 09/07/2012, entre a Fepecs e o DF, por 
intermédio da SES/DF). 

- 

028/11  Confederal 

Serviço de vigilância patrimonial (obs.: contrato da SES/DF, 
também utilizado pela Fepecs em razão do Termo de 
Cooperação Geral Nº 01/2012, assinado em 09/07/2012, entre 
a Fepecs e o DF, por intermédio da SES/DF). 

- 

78/23  GVP (Recepção)  Recepção. - 

014/13 Edi Sinedino de O. Silva 
Instrutoria em sala de aula do curso de capacitação de 
facilitadores de aprendizagem. 

09/09/2013 
a 
09/01/2014 

013/13 Claudia Denise da Silva Instrutoria em sala de aula do curso de capacitação de 
facilitadores de aprendizagem. 

09/09/2013 
a 
09/01/2014 

012/13  Ariane Tiago B. de Matos Instrutoria em sala de aula do curso de capacitação de 
facilitadores de aprendizagem. 

09/09/2013  
a 
09/01/2014 

011/13  Instituto de Magistrados do DF 
(IMAG) 

Compra de 14 vagas no curso de Pós-graduação em Direito 
Administrativo e Gestão Pública. 

05/08/2013  
a 
31/12/2014 

010/13  Associação Paranaense de Cultura 
(APC) 

Prestação de serviços de suporte técnico do Sistema 
Pergamum. 

26/06/2013 
a 
25/06/2014 

009/13 Liliane Paula G. de Oliveira Coordenação e assessoria para o Curso de Aperfeiçoamento 
em Crack e outras Drogas. 

30/06/2013 
a 
30/12/2013 

008/13  Sociedade de Pediatria do DF Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria – PALS. 
18/06/2013 
a 
30/11/2013 

007/13  Hécia Oliveira de Almeida Assessoria técnica para 11º Curso Básico de Capacitação 
Docente. 

28/05/2013 
a 
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Nº Credores Objeto Vigência 
30/12/2013 

006/13  Sociedade de Pediatria do DF Curso teórico-prático do Programa de Reanimação Neonatal 
para Enfermeiros. 

09/09/2013 
a 
09/01/2014 

005/13 Sociedade de Pediatria do DF Curso teórico-prático do Programa de Reanimação Neonatal 
para Médicos. 

22/05/2013 
a 
31/10/2013 

004/13 FOCO Engenharia e Construções 
Ltda 

Elaboração de laudo técnico, projeto executivo e orçamento de 
reforço estrutural no edifício da Fepecs. 

27/05/2013 
a 
27/07/2013 

003/13  Apolo Agência de Viagem e 
Turismo Ltda 

Agenciamento de viagens, por via aérea e terrestre, no âmbito 
nacional e internacional. 

18/04/2013 
a 
17/04/2014 

002/13 Luis Fernando da Silva Vieira - ME Periódico Comunicação em Ciências da Saúde-CCS. 
01/04/2013 
a 
31/03/2014 

001/13 
Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO-DF) 

Curso de Farmacologia Clínica aplicada à Odontologia para 
120 cirurgiões dentistas SES/DF. 

11/03/2013 
a 
24/05/2013 

010/12 Claudia Maria da S. Marques Consultoria educacional ao corpo docente do Curso de 
Graduação em Enfermagem/ESCS. 

27/11/2012 
a 
30/12/2013 

009/12  Fundação Universidade de Brasília 
(FUB) Vestibular 2013. 

01/11/2012 
a 
31/10/2013 

005/12  Proquest Latin América Serviços 
Produtos para acesso Inf. Ltda 

Assinatura anual do Proquest - base de dados de periódicos 
eletrônicos especializada em ciências da saúde. 

20/08/2012 
a 
06/09/2013 

003/12  Federal Vida e Previdência S/A Seguro de acidentes pessoais para 1.200 alunos estudantes da 
ESCS e da ETESB. 

27/03/2012 
a 
27/04/2014 

057/10  TYPE Máquinas e Serviços Ltda 

Fornecimento de solução de impressão, cópia e digitalização 
departamental da Fepecs, incluindo fornecimento dos 
equipamentos, instalação, configuração, treinamento básico, 
gestão dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo 
necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, 
exceto papel.  

12/11/2012 
a 
11/11/2013 

053/10  Mennin Consultoria em Saúde Ltda 
15 vagas para matrícula no Mestrado Internacional em 
Educação nas Profissões de Saúde - MHPE Brasil na 
Universidade de Maastricht. 

08/10/2010 
a 
31/12/2012 

2013NE00330  Boreal Confecção de banners. 
12/08/2013 

a 
11/08/2014 

2013NE00110 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (SENAT) 

Curso para condutores de veículo de emergência, destinado a 
20 servidores motoristas da SES/DF. 

08/04/2013 
a 
15/04/2013 

016/2013 
Fundação Universidade de Brasília 
- FUB Vestibular 2014. 

23/10/2013 
a 
22/10/2014 

015/2013 
Instituto Americano de 
Desenvolvimento (IADES) Processo seletivo para cursos da ETESB. 

09/10/2013 
a 
09/01/2014 

017/2013 Sociedade Brasileira de Mastologia 
Novas técnicas cirúrgicas para mastologistas: cirurgia 
reparadora e oncoplastia. 

Nov/dez/ 
2013 
Fev/mar/abr/ 
maio/jun/jul/ 
2014 

018/2013 Wania Maria do Espírito Santo 
Carvalho 

Curso de Extensão em Atenção Integral, Gerenciamento de 
Casos e Reinserção Social dos Usuários de Crack e outras 
Drogas. 

16/10/2013 
a 
04/12/2013 

019/2013 
Liliane Paula Guimarães de 
Oliveira 

Curso de Extensão em Atenção Integral, Gerenciamento de 
Casos e Reinserção Social dos Usuários de Crack e outras 
drogas. 

16/10/2013 
a 
04/12/2013 

020/2013 Marisa Pacini Costa 
Curso de Extensão em Atenção Integral, Gerenciamento de 
Casos e Reinserção Social dos Usuários de Crack e outras 
drogas. 

16/10/2013 
a 
04/12/2013 

Fonte: Projur/Fepecs, dezembro de 2013. 

  



Relatório Anual de Atividades – FEPECS – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1079 
 

 
PROGRAMA: 

6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SA ÚDE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3903 - Reforma de Prédios e Próprios  252.736 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  1.575.912 1.982.142 1.978.771 1.946.481 
7007 - Administração de Pessoal – FEPECS - Distrito Federal 1.575.912 1.982.142 1.978.771 1.946.481 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  48.620 51.620 46.792 46.792 
7009 - Concessão de Benefícios a Servidores – FEPECS - Distrito 
Federal 48.620 51.620 46.792 46.792 
8505 - Publicidade e Propaganda  120.000 120.000 120.000 120.000 
6978 - Publicidade e Propaganda-Institucional – FEPECS - Distrito 
Federal 120.000 120.000 120.000 120.000 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.069.820 918.315 807.801 805.000 
5485 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Manutenção 
dos Serviços Administrativos Gerais da FEPECS - Plano Piloto 200.000 104.034 99.555 99.555 
9739 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – FEPECS - 
Distrito Federal 869.820 814.281 708.245 705.444 

Total do programa  3.067.088 3.072.077 2.953.364 2.918.272 
 
 

PROGRAMA: 

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

6059 - Manutenção da Rede de Bibliotecas Públicas  300.000 195.912 195.911 80.913 
8774 - Manutenção da Rede de Bibliotecas Públicas-Aquisição de Livros 
Didáticos para a Biblioteca da Fepecs- Plano Piloto 0 195.912 195.911 80.913 

Total do programa  300.000 195.912 195.911 80.913 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da FEPECS 

Realizações 
No ano de 2013, destacaram-se algumas ações estratégicas no processo de fortalecimento da 

Fepecs. São elas: 
• Ampla discussão para a elaboração do projeto base de criação da Universidade de Ciências 

da Saúde do DF (UNISUS). Este processo demandou muitos encontros de trabalho durante o ano, 
envolvendo o corpo interno à instituição, estudo da documentação de outras universidades e centros 
acadêmicos e consulta à especialistas no tema. O projeto também foi apresentado e discutido em várias 
instâncias da SES/DF, com destaque ao Conselho de Saúde e ao Colegiado Gestor da SES/DF; 

• Elaboração da minuta do projeto da UNISUS e dos projetos de lei para a criação da 
Universidade, como resultado das discussões referidas acima; 

• Fortalecimento da gestão democrática: 33 reuniões do colegiado de gestão, além de 
reuniões setoriais (EAPSUS; ETESB; ESCS, UAG). Adicionalmente, houve encontros com todos os 
segmentos docentes e discentes do complexo FEPECS; 

• Constituição do Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação, com vistas à elaboração 
do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), o qual deverá ser o instrumento de diagnóstico, 
planejamento e gestão dos recursos e processos de TI, visando atender as necessidades de tecnologia, 
informação e comunicação da FEPECS; 

• Providências para, em 2014, ser criado o Centro de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CTIC), a partir do recebimento de emendas parlamentares totalizadas no valor de R$ 
1.500.000,00; 

• Implementação de ações de comunicação, resultando em 50 solicitações registradas da 
mídia local e nacional, com 37 inserções em matérias jornalistas (mídia impressa, revistas, TV, rádio e 
sites); 

• Instrução de processos para contratação de um Link Dedicado, propiciando a melhoria do 
desempenho da internet, o gerenciamento de acesso especializado e a implantação da rede wireless, que 
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atenderá a demanda de acesso a Web, com a especificidade necessária. Prevista a conclusão dos 
processos durante o ano de 2014.  

• Durante o exercício de 2011 foram empenhados 73,18% da dotação autorizada para os 
grupos de despesa de custeio e investimento. Durante os anos de 2012 e 2013, o montante de empenhos 
aumentou em 9% e 14%, respectivamente, excluindo gastos com pessoal e outras fontes; 

• Formação da parceria MS, DIEESE, SES/DF e FEPECS no sentido de aprofundamento da 
discussão do Projeto Docente-Pesquisador, com o intuito de cumprir preceitos recomendados pelo MS, 
visando o apoio a projetos de planos de carreira e desprecarização do trabalho em saúde. A SES/DF 
propõe-se a institucionalizar a função docente/pesquisador no âmbito do seu Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS) como elemento de valorização dos profissionais, atingindo também, além dos docentes da 
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da Escola Técnica de Brasília (ETESB), a função de 
preceptoria. (detalhado no item Perspectivas para 2014) 

 
Dificuldades 

Desde a sua criação em 2001, a FEPECS, entidade da administração indireta, apesar de seus 
doze anos de existência, não possui quadro próprio de pessoal. Para o seu funcionamento, a SES/DF 
atualmente cede 345 servidores de seus quadros. Na ESCS, a graduação em medicina e enfermagem 
conta, respectivamente, com 160 e 85 docentes. Todos eles atuam em regime de quarenta horas semanais 
na SES/DF e, destas, 20 horas são cedidas à FEPECS. Tal configuração acarreta insegurança e 
instabilidade institucional, e, muitas vezes, é alvo de questionamentos dos órgãos de controle. 

Esse quadro de precariedade de pessoal também é semelhante ao que acontece em toda a 
sua infraestrutura logística, tecnológica e de ambiência física, o que dificulta o desenvolvimento de suas 
atividades, que vêm aumentando em quantidade e complexidade. Caso extremo é observado, por exemplo, 
na Coordenação do Curso de Enfermagem, na qual tanto os problemas de mobilidade por sua localização 
em Samambaia quanto a sua área física e equipamentos não oferecem as condições necessárias para o 
desenvolvimento acadêmico.  

Outro importante empecilho encontra-se na área administrativa, na qual se verifica a 
morosidade nos trâmites burocráticos, na aquisição de material de consumo e de equipamentos e na 
demora ou negação da liberação de servidores para atuação na instituição.  

A Biblioteca Central, sua rede e a pesquisa em saúde no DF sofreram um revés em 2013, 
devido à suspensão do acesso aos serviços de base de dados de informação, em razão de o contrato com 
as empresas prestadoras destes serviços não ter sido renovado tempestivamente. 

 
Perspectivas para 2014/15 

As ações aqui expressas estão coerentes com as metas propostas no Planejamento e Gestão 
Estratégica SES/DF 2012-2015, sendo, portanto, dependentes de uma série de condicionantes internos e 
externos à Fepecs que as viabilizem no prazo apontado. 

1. Universidade de Ciências da Saúde do Distrito Fe deral (UNISUS): consolidação da proposta de 
transformação do complexo educacional da FEPECS-ESC S-ETESB-EAPSUS 

Importante desafio para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil encontra-
se na formação e desenvolvimento de profissionais com perfil adequado às necessidades deste Sistema.  

Neste sentido, o Distrito Federal conta com o diferencial de possuir, vinculada à Secretaria de 
Estado de Saúde (SES/DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), entidade 
mantenedora de instituições de ensino superior (Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS), ensino 
técnico (Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB) e educação permanente (Escola de Aperfeiçoamento 
para o SUS-EAPSUS), todas orientadas à formação e capacitação de profissionais de saúde.  

Para 2014, pretende-se imprimir nova dinâmica à Fepecs, ampliando seu escopo para 
mantenedora da Universidade de Ciências da Saúde do Distrito Feder al – UNISUS, uma estratégia do 
Governo do Distrito Federal - gestão 2011-2014, favorecendo o fortalecimento do SUS, a partir da 
incorporação e ampliação de novas competências na área de educação e pesquisa em saúde. 

A nova Universidade, especializada por campo do saber – saúde terá nas escolas 
(ESCS/ETESB/EAPSUS) e demais serviços da FEPECS sua base de criação/implantação. Para este 
complexo educacional prevê a responsabilidade institucional de ampliação e aprofundamento da integração 
entre ensino, pesquisa e serviços de saúde, de forma a construir, no Distrito Federal, um verdadeiro 
Sistema de Saúde-Escola.  
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A UNISUS desenvolverá atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, 
educação permanente e formação técnica: básica e pós-técnica. Esta missão será cumprida reconhecendo 
e sendo impulsionada pela necessária imbricação entre a formação e o ambiente de trabalho, atendendo, 
por sua vez, aos ordenamentos legais da educação brasileira.  

A seguir, estão relacionados alguns dos benefícios advindos da criação da UNISUS: 
• Potencializar a qualidade do ensino e da atenção à saúde ofertada à população do Distrito 

Federal, contribuindo com o aprimoramento das políticas sociais na região; 
• Ampliar a oferta de recursos profissionais especializados para atuação no SUS; 
• Implementar ações educativas em saúde na perspectiva do autocuidado junto a usuários, 

conselheiros de saúde, servidores e gestores; 
• Favorecer o aprofundamento da integração entre os serviços e o ensino, prevista no 

Planejamento e Gestão Estratégica SES/DF 2012-2015; 
• Impulsionar a criação de quadro profissional próprio da universidade (atendendo suas 

especificidades), para os cargos que não constam na SES/DF. 
Em suma, a UNISUS está sendo planejada para ser um potente instrumento colaborador para 

a formulação e implantação de políticas públicas e também para o desenvolvimento científico, tecnológico, 
social e econômico do Distrito Federal, caracterizando-se, desta forma, como um projeto de inovação da 
gestão pública. 

Com a criação da UNISUS abre-se também a possibilidade da necessária expansão e de 
melhoria da estrutura física da FEPECS e de suas escolas mantidas.  

Nessas perspectivas, tem-se a expectativa de que no primeiro trimestre de 2014 haja a 
publicação das leis de criação da UNISUS. 

 

2. Docente-Pesquisador: criação da função 
No âmbito do SUS-DF, há que se preparar multiplicadores capazes de estabelecer o triplo 

vínculo entre: - diferentes demandas do SUS-DF; - gestão para o trabalho e PCCS e -  educação para o 
SUS. 

Neste sentido e no intuito de cumprir preceitos recomendados pelo Ministério da Saúde, 
visando o apoio a projetos de planos de carreira e desprecarização do trabalho em saúde, a SES/DF 
propõe-se a institucionalizar a função docente/pesquisador no âmbito do seu Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS) como elemento de valorização dos profissionais, atingindo também, além dos docentes da 
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da Escola Técnica de Brasília (ETESB), a função de 
preceptoria.  

Para tanto, foi elaborado pela FEPECS, em razão da Portaria Nº 2.517/201217, o projeto 
Docente-Pesquisador: um novo elemento para a qualif icação do PCCS do SUS , com o objetivo de 
criar, colegiadamente, a função docente/pesquisador no Plano de Cargos e Salários dos servidores da SES-
DF.   

Com efeito, consoante a Portaria SGERTES/MS Nº 19/201218, a SES-DF foi contemplada com 
a aprovação do referido projeto, com recursos no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a 
serem repassados ao longo de 03 anos (2013-2015). 

A integração da função docente/pesquisador nas carreiras da SES/DF seria mecanismo de 
gestão para a orientação da formação, técnica e superior, tanto na graduação como na pós-graduação, nas 
áreas prioritárias à organização da rede de atenção.  

Também há clareza da importância deste projeto como estratégia de provimento e fixação de 
servidores nas áreas periféricas do Distrito Federal, importante problema no contexto atual do SUS, 
relacionado principalmente aos profissionais de nível superior, com destaque para a categoria médica. 
Tome-se como exemplo a Saúde da Família, estratégia nacional prioritária de organização da atenção 
primária à saúde, de expansão local limitada pela dificuldade de provimento e fixação de médicos. 

A proposta ora em desenvolvimento tem bases no Protocolo da Mesa Nacional do SUS, em 
conformidade com deliberações do Conselho Nacional de Saúde, e nas diretrizes aprovadas na 8ª 
Conferência de Saúde do DF. 

 
  
                                                           
17 Portaria Nº 2.517, de 1º de novembro de 2012 (MS) – dispõe sobre o repasse de recursos financeiros de custeio a estados e DF para apoio a projetos de 
planos de carreira e desprecarização do trabalho em saúde. 
18 Portaria SGERTES/MS Nº 19, de 21 de dezembro de 2012 – divulga com definição dos montantes de recursos a serem repassados ao respectivo ente 
federativo beneficiário, relação dos projetos de planos de carreira e desprecarização contemplados em conformidade com o disposto na Portaria GM/MS Nº 
2.517. 
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3. Gratificação de Atividade de Ensino-GAE: majoraç ão e ampliação da concessão 
A Gratificação de Atividade de Ensino-GAE é uma remuneração concedida aos servidores da 

SES/DF que estejam em atividades acadêmicas na Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS, na qual 
são desenvolvidos os cursos de graduação em medicina e enfermagem. 

As normas que regem a gratificação são: Lei No 2.711/200119 e Decreto No 23.924/200320.   
Neste item, a proposta da FEPECS para 2014 diz respeito a duas ações pontuais: 
1) Majoração da GAE; e 
2) Concessão da GAE aos docentes da Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB. 
Em ambos os casos, as ações são justificadas levando-se em consideração, entre outras 

situações, três consideradas de maior relevância: 
• Decorridos 12 anos de criação da gratificação (2001), registra-se não ter ocorrido nenhum 

reajuste/atualização nos valores estabelecidos inicialmente pela lei, o que ocasionou uma defasagem 
bastante significativa, corroborada pelas variações do INPC (IBGE) no período de 2001 a 2013;  

• Motivação de permanência no exercício da docência, considerando que tal função ocasiona 
um acréscimo de atividades para o servidor docente, tais como: planejamento, programação, execução, 
gerenciamento e avaliação pertinentes ao processo educacional; e 

• Especificamente no caso da ETESB, a concessão da GAE aos docentes da educação 
profissional, mais do que estímulo ao ingresso e permanência do profissional na Escola, configura isonomia 
com os docentes da educação superior, que já recebem o benefício. 

 

4. Centro de Simulação Realística: implantação 
Para desenvolvimento e manutenção de sistemas de saúde equitativos, eficazes e eficientes 

são necessários profissionais em número e com perfil adequado, que dominem as competências para o 
exercício profissional e sejam capazes de responder às exigências dos serviços de saúde. Neste sentido, 
tanto a gestão do trabalho como a formação devem ser sinérgicas à forma como o sistema de saúde 
organiza o trabalho em função das necessidades de sua política de saúde.  

Significa dizer que o Sistema requer mais do que equipes multiprofissionais com formação 
sólida: necessita de processos de desenvolvimento de competências ao longo de toda a vida profissional 
visando manter a qualidade das respostas às exigências dos serviços; necessita desenvolver e explorar 
metodologias inovadoras e, ainda, capacidade para aproveitar as possibilidades das tecnologias de 
informação e comunicação.  

A simulação realística vem ao encontro desta abordagem. Consiste em um avançado método 
de treinamento apoiado por alta tecnologia, que reproduz, por meio de cenários clínicos, experiências da 
vida real, garantindo a segurança no processo de assistência ao paciente. Isto porque num ambiente de 
simulação é possível treinar estudantes, profissionais e equipes em diferentes cenários, inclusive os mais 
raros e os de maior complexidade, permitindo erros e crescimento profissional, sem colocar em risco a 
segurança, a vida e a saúde de pacientes reais. 

O centro deverá prover simulação realística desde a Atenção Básica - que deve estar presente 
desde o início da graduação - até os níveis de atenção de maior complexidade, preparando profissionais 
que necessitam desenvolver habilidades de alta tecnologia durante sua formação.  

Desta forma, a Fepecs, em 2014, intensificará ações com a finalidade de elaborar estudos e 
projeto visando à implantação do Centro de Simulação Realística, previsto para 2015. 

 

5. Currículo da Escola Superior de Ciências da Saúd e: reforma 
A Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) encontra-se em processo de discussão para 

atualização das grades curriculares dos seus dois cursos de graduação (medicina e enfermagem). Os 
debates começaram em 2013, devendo se intensificar em 2014, porém o novo currículo deve valer apenas 
para os estudantes que começarem os cursos em 2015. 

A reforma proposta se harmoniza com as orientações do Ministério da Educação, que preveem 
a revisão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional21. 

As principais mudanças das grades curriculares giram em torno da revisão das unidades 
educacionais, tanto transversais (tutoria) quanto longitudinais (IESC-HA), inclusive internato, e da integração 

                                                           
19 Lei Nº 2.711, de 19 de setembro de 2001 (DODF Nº 182, de 20/09/2001) – dispõe sobre a criação da Gratificação de Atividade de Ensino na Escola 
Superior de Ciências da Saúde, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. 
20 Decreto Nº 23.924, de 18 de julho de 2003 (DODF Nº 138, de 21/07/2003) – regulamenta a Lei Nº 2.711, de 19 de setembro de 2001, que dispõe sobre 
a Gratificação de Atividade de Ensino-GAE e dá outras providências. 
21 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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entre os cursos de medicina e enfermagem onde couber, devendo ser respeitadas as diretrizes do Projeto 
Político Pedagógico da Escola. 

 

6. Curso de Graduação em Medicina: duplicação de va gas 
O Curso de Graduação em Medicina, implantado no ano de 2001, oferece anualmente 80 

novas vagas, por meio de concurso vestibular, a egressos do ensino médio.  
O curso tem como finalidade promover uma formação científica, humanista e de qualidade, 

com práticas inovadoras e compromissadas com a saúde da população. Está fundamentado na 
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), com currículo centrado no estudante e orientado à 
comunidade, representando os esforços do Governo do Distrito Federal na busca do equilíbrio entre a 
excelência técnica e a relevância social, recomendadas para a formação e atuação na área de saúde, por 
meio do Sistema Único de Saúde. 

De 2001 a 2013, a ESCS já ofertou 626 médicos ao Sistema Único de Saúde. São, em média, 
80 novos profissionais, de nível superior, formados pelo sistema educacional do Distrito Federal a cada ano, 
aptos ao exercício da função profissional médica. 

A duplicação do número de novas vagas do curso (80 para 160) vem ao encontro do programa 
do governo federal “Mais Médicos”, no qual, entre as diversas ações propostas, encontra-se a criação de 
mais de 11.447 vagas de graduação em medicina, bem como mais de 12 mil vagas em residência médica.  

A possibilidade da duplicação de vagas está prevista no âmbito da criação da UNISUS, uma 
vez que, no momento atual, não se agregam as condições para essa expansão.   

A iniciativa da FEPECS também visa dar cumprimento à meta proposta no Planejamento e 
Gestão Estratégica SES/DF 2012-201522 – objetivo estratégico: inovar as práticas de gestão do trabalho e 
da educação em saúde para valorização e qualificação das relações de trabalho dos profissionais da 
SES/DF. 

 

7. 3º Curso de Graduação: abertura  
A criação do 3º curso de graduação já é um tema de destaque nas discussões da proposta de 

criação e implantação da UNISUS. 
No entanto, a orientação primordial provém do próprio Sistema de Saúde, que manifesta 

constantemente a necessidade imediata de profissionais aptos para a manutenção e ampliação das ações 
de saúde nos diversos níveis de atenção. Também digna de consideração é a necessidade social que 
legitima a oferta de novos cursos de graduação, orientados à formação de profissionais competentes e com 
perfil adequado às peculiaridades regionais, com vistas a interagir no processo de melhoria da qualidade de 
saúde e, consequentemente, de vida da população.  

A iniciativa da Fepecs também visa dar cumprimento à meta proposta no Planejamento e 
Gestão Estratégica SES/DF 2012-2015 – objetivo estratégico: inovar as práticas de gestão do trabalho e da 
educação em saúde para valorização e qualificação das relações de trabalho dos profissionais da SES/DF. 

 

8. Mestrado Profissional: novos cursos 
Mestrado Profissional é a designação que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltados ao 

desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Esta ênfase é a única diferença em relação ao 
acadêmico. 

Em 2014, a Fepcs planeja oferecer 04 cursos de mestrado profissional, listados a seguir: 
• Ciências para a Saúde; 
• Planejamento, Orçamento e Gestão Pública em Saúde; 
• Economia e Contabilidade Pública em Saúde; 
• Gestão de Pessoas em Saúde. 
 

9. Doutorado: implantação 
Doutorado é um grau acadêmico concedido por uma instituição de ensino superior, que tem 

como propósito certificar a capacidade do candidato para desenvolver investigação num determinado 
campo da ciência. No setor saúde, envolve a capacitação de docentes, pesquisadores e gestores numa 

                                                           
22 Plano de Saúde é o instrumento que apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos, os quais são expressos em 
objetivos, diretrizes e metas. É a definição das políticas de saúde numa determinada esfera de gestão. É a base para a execução, o acompanhamento, a 
avaliação e a gestão do sistema de saúde. 
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perspectiva inter/transdisciplinar, voltada para a análise e a proposição de soluções para a promoção-
recuperação de saúde da população. 

A FEPECS pretende, em 2014, intensificar estudos com a finalidade de promover diagnóstico 
situacional das demandas do Sistema de Saúde do DF, visando, com isso, oferecer esta modalidade em 
consonância com as prioridades de pesquisa em saúde do Distrito Federal. Além disso, também encontra-
se em estudo a melhor forma de operacionalização do doutorado a ser oferecido pela Escola Superior de 
Ciências da Saúde/FEPECS. 

A iniciativa da FEPECS também visa dar cumprimento a dois normativos: 
• Lei Nº 4.742/201123 (PPA 2012-2015); 
• Planejamento e Gestão Estratégica SES/DF 2012-2015. 
 

10. Telessaúde: implantação do Núcleo Técnico Cient ífico 
O Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes) faz uso das 

modernas tecnologias de informação e comunicação, para transferir informações, serviços clínicos, 
administrativos e educacionais em saúde à distância. Tem por objetivo apoiar a consolidação das redes de 
atenção à saúde, ordenadas pela atenção básica no âmbito do SUS. Além disso, propicia o 
compartilhamento de saberes das diferentes áreas da saúde, com vistas a promover uma assistência de 
qualidade para a população.  

O Telessaúde Brasil Redes objetiva qualificar a prática das equipes multiprofissionais e 
aumentar a resolubilidade das ações, por meio da teleconsultoria, tele-educação, telediagnóstico e segunda 
opinião formativa (SOF) com foco nas redes de atenção à saúde.  

Pretende-se integrar o Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes no Distrito Federal, por 
meio da implantação do núcleo técnico científico, de forma a prover suporte a, no mínimo, 80 pontos (até 
2015), visando à melhoria da qualidade do atendimento na atenção básica no SUS.  Além disso, pretende-
se oferecer teleconsultoria e segunda opinião formativa (SOF); curso de qualificação à distância no contexto 
de educação permanente e integrar o site Telessaúde DF no Portal Telessaúde Brasil.  

 

11. Centro de Tecnologia da Informação e Comunicaçã o: implantação 
A implantação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) tem a finalidade 

de modernizar, bem como produzir soluções inovadoras tanto para a gestão como para a execução de 
processos de trabalho, que envolvam educação e saúde, tendo em vista o crescimento previsto com a 
implantação da Universidade de Ciências da Saúde do Distrito Federal (UNISUS). 

A criação do CTIC facilitará a implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI) da Fepecs, que deverá ser o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 
processos de TI para atender às necessidades de tecnologia, informação e comunicação desta entidade. O 
PDTI orientará as ações e decisões sobre TI, de maneira a consolidar a importância estratégica dessa 
atividade no âmbito da Fepecs, por meio da implantação de uma estrutura de governança em TI. 

 

 

                                                           
23 Lei Nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011 (DODF Suplemento A ao Nº 250, de 30/12/2011) – dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o 
quadriênio 2012-2015. 
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17.3 – FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FSDF) – UO: 23.901 
O FSDF, Fundo Especial constitucionalmente definido, atua nos termos do Decreto Nº 12.232, 

de 30 de agosto de 1994, na aplicação do produto de receitas especificadas, repassadas de forma 
automática pelo Fundo Nacional de Saúde, bem como oriundas do Tesouro do Distrito Federal, que por lei 
se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços previstos nos instrumentos de planejamento 
instituídos e fiscalizados pelo Conselho de Saúde e demais órgãos de controle interno e externo. 

Dessa forma, tem como finalidade ser o instrumento de administração e suporte financeiro para 
gerir executar, promover, supervisionar e fiscalizar as atividades relacionadas com a execução financeira e 
orçamentária das ações do sistema de Saúde do Distrito Federal, sob a orientação e supervisão direta do 
Secretário de Saúde do Distrito Federal. 

 

1. Realizações 

No decorrer do exercício de 2013, o FSDF desenvolveu as seguintes atividades: 
• Descentralização de créditos orçamentários para a Secretaria de Saúde do DF (UG 

170101), Fundação Hemocentro de Brasília – FHB (UG 170202) e Fundação de Ensino e Pesquisa em 
Ciências da Saúde – FEPECS (UG 170203) e NOVACAP (UG 190201); 

• 501 solicitações de Notas de Crédito Adicional relativas a alterações orçamentárias da 
Secretaria de Saúde do DF (UG 170101), da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB (UG 170202) e da 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS (UG 170203), totalizando R$ 
937.127.176,00 milhões de reais; 

• Análise dos processos de pagamento da Secretaria de Saúde do DF; 
• Emissão de mais de 43.100 ordens bancárias; 
• Elaboração mensal de conciliações bancárias de conta corrente e aplicação financeira de 

108 contas do Banco Regional de Brasília, 248 contas do Banco do Brasil, das quais, 22 contas são de 
convênios; 

• Conciliação contábil da unidade gestora 170901 – FSDF; 
• Devolução de recursos à Secretaria de Fazenda, emissão de comprovantes de pagamento 

de ordens bancárias das contas do Banco do Brasil; 
• Prestação de informações sobre previsões e pagamentos realizados; 
• Geração de relatórios gerenciais aos gestores da SES/DF; 
• Apuração de superávit financeiro de convênios e repasses fundo a fundo superiores a R$ 

360 milhões e conciliação da “Conta Única da SES” no BRB; 
• Ingresso mensal no SIGGO dos rendimentos das aplicações de todas as contas correntes 

ativas; 
• Análise das prestações de contas bimestrais de 18 (dezoito) Unidades Regionais de Saúde 

relativas ao Programa de Descentralização em Ações de Saúde - PDPAS. 
 

Receita do FSDF em 2013 
No exercício de 2013 ingressaram no FSDF as receitas constantes do quadro a seguir: 
 

Fontes do GDF  (1) 132 (2) 138 (3) Total  
2.150.380.330,28 23.650.500,32 620.536.137,77 2.794.566.968,05 

Fontes de Receitas / Rendimentos + Superávit   

Fontes do GDF 132 138  

0,00 34.123.001,13 322.931.847,40 357.054.848,53 

Totais  

2.150.380.330,28 57.773.501,13 943.467.985,17 3.151.621.816,58 

Comparativo por Fontes em Relação ao Total  

68,64% 1,83% 29,94%  
(1)  O DF repassou recursos nas fontes 100 (Ordinário não Vinculado), 101 (Cota parte do FPE e do DF), 102 (Cota Parte do FPM), 105 (Transf. De ITR), 

109 (Transf. de IPI-Exportadores) e 300 (Ordinário não Vinculado). 

(2)  As fontes 121 e 132 indicam recursos provenientes de Convênios com a União. Foram considerados os valores de superávit financeiro. 

(3) A Fonte 138 indica recursos provenientes do MS (Repasses Fundo a Fundo). Foram considerados os valores de superávit financeiro. 

 

 



 

No gráfico I consta a composição das receitas por fontes de recursos, acrescida dos 
rendimentos e superávit: 

 
 

 

Composição dos Repasses financeiros por Bloco de Financiamento:
 

Bloco 
Assistência Farmacêutica 
Atenção Básica 
Gestão do SUS 
Investimento 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Vigilância em Saúde 
Total Geral  

 
                   No gráfico II consta a composição da receita relativa aos recursos fundo a fundo por 
financiamento: 
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No gráfico I consta a composição das receitas por fontes de recursos, acrescida dos 

Composição dos Repasses financeiros por Bloco de Financiamento: 

Valor Total Valor Desconto  
27.759.046,38 0,00 
88.566.968,58 0,00 
6.995.802,43 0,00 

11.712.910,66 0,00 
Hospitalar 468.976.805,71 36.269.865,63 

23.031.421,74 478.607,49 
627.042.955,50 36.748.473,12 

No gráfico II consta a composição da receita relativa aos recursos fundo a fundo por 
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No gráfico I consta a composição das receitas por fontes de recursos, acrescida dos 

 

Valor Líquido 
 27.759.046,38 
 88.566.968,58 
 6.995.802,43 
 11.712.910,66 
 432.706.940,08 

 22.552.814,25 
 590.294.482,38 

No gráfico II consta a composição da receita relativa aos recursos fundo a fundo por blocos de 
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Em relação ao exercício de 2011, que a receita realizada representou um montante de R$ 
2.562.892.260,00 evidenciamos que a receita do FSDF obteve um 
vista que no exercício de 2012 a receita 
241.530.150,00. 

Ainda, em relação ao exercício de 2011, que a receita realizada representou um montante de 
R$ 2.562.892.260,00 evidenciamos que a receita do FSDF obteve um 
vista que no exercício de 2013 a receita foi de R$ 3.151.621.816,58,
588.729.556,58. 

 

O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita real do FSDF no período de 2011 a 2013.
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Em relação ao exercício de 2011, que a receita realizada representou um montante de R$ 
2.562.892.260,00 evidenciamos que a receita do FSDF obteve um acréscimo nominal de 9%,

2 a receita foi de R$ 2.804.422.410,00, ou seja, um crescimento de R$ 

Ainda, em relação ao exercício de 2011, que a receita realizada representou um montante de 
R$ 2.562.892.260,00 evidenciamos que a receita do FSDF obteve um acréscimo nominal de 23%,
vista que no exercício de 2013 a receita foi de R$ 3.151.621.816,58, ou seja, um crescime

demonstra a evolução da receita real do FSDF no período de 2011 a 2013.
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Em relação ao exercício de 2011, que a receita realizada representou um montante de R$ 
acréscimo nominal de 9%, tendo em 

, ou seja, um crescimento de R$ 

Ainda, em relação ao exercício de 2011, que a receita realizada representou um montante de 
acréscimo nominal de 23%, tendo em 

ou seja, um crescimento de R$ 

demonstra a evolução da receita real do FSDF no período de 2011 a 2013. 
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18. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DI STRITO FEDERAL – 
UO: 24.101 

O Decreto n.º 28.006, de 30/05/2007, dispõe sobre a reestruturação administrativa da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão central do Sistema de Segurança 
Pública subordinado diretamente ao Governador do Distrito Federal. A Secretaria tem como finalidade 
promover a segurança pública no Distrito Federal, destinada à preservação da ordem pública e a 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Dentro de uma visão atual e moderna no contexto de segurança 
pública, este órgão, no decorrer do exercício 2013, promoveu uma série de atividades visando proporcionar 
à população do Distrito Federal paz, tranquilidade, qualidade de vida e segurança. 

Lei nº 3.553, de 18 de janeiro de 2005 – “Extingue, na estrutura da Casa Militar da 
Governadoria do Distrito Federal, a Assessoria de Segurança Pública, cria, na estrutura da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social, e dá outras providências.” 

O Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, 
aprovado pelo Decreto nº 28.691, de 17/01/2008, publicado no DODF nº13 de 18/01/2008, define: 

Art. 1º A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
nos termos da legislação, para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. 

Art. 2º O Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal é composto pelos seguintes órgãos: 
I. Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; 
II. Polícia Civil do Distrito Federal; 
III. Polícia Militar do Distrito Federal; 
IV. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Segurança Pública é o órgão central do Sistema de 
Segurança Pública do Distrito Federal. 

Art. 3º À Secretaria de Estado de Segurança Pública, órgão de direção superior da 
administração direta, subordinada diretamente ao Governador do Distrito Federal, compete: 

I - propor e implementar a política de segurança pública fixada pelo Governador do Distrito 
Federal, na forma do art. 1º; 

II - planejar, coordenar e supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o 
Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal; 

III - integrar as ações dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Distrito 
Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, objetivando a racionalização do emprego dos 
meios e a maior eficácia operacional. 

§ 1º O Departamento de Trânsito do Distrito Federal, autarquia integrante do Sistema Nacional 
de Trânsito, é vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal para os fins do 
disposto neste artigo e na forma do art. 1º do Decreto nº 28.222, de 23 de agosto de 2007. 

§ 2º A competência contida no inciso II deste artigo não exclui a dos órgãos que compõem o 
Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e do DETRAN, no desempenho de suas atribuições. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 79 1.451 - - 1.530 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 63 26 - - 89 

Requisitados 
Órgãos do GDF 542 - - - 542 
Órgãos Estaduais 01 - - - 01 
Órgãos do Governo Federal 04 - - - 04 

Outros 
Estagiários  - 23 - - 23 
Terceirizados (FUNAP)  - 52 - - 52 

Subtotal  (Força de Trabalho)  689 1.500 - - 2.241 
(-) Cedidos para outros órgãos - 04 - - 04 

Total Geral  689 1.496 - - 2.245 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

 PROGRAMA TÉMATICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 
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OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

1471 - Modernização de Sistema De Informação  4.125.000 4.860.673 4.805.673 4.805.673 
0025 - Modernização de Sistema de Informação- SSP - Distrito 
Federal 4.125.000 4.860.673 4.805.673 4.805.673 
1569 - Desenvolvimento dos Programas Nacionais de 
Segurança Pública  16.500.000 36.808.859 6.843.414 5.984.197 
0001 - (EPP)Desenvolvimento dos Programas Nacionais de 
Segurança Pública- SSP- Distrito Federal 16.500.000 36.808.859 6.843.414 5.984.197 
1709 - Construção de Unidades do Sistema Penitenciá rio  49.650.000 24.186.804 2.061.916 1.726.791 
0005 - Construção de Unidades do Sistema Penitenciário-SSP-
Distrito Federal 49.650.000 24.186.804 2.061.916 1.726.791 
1720 - Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário   150.000 29.864 28.034 25.230 
0013 - Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário-Ssp-Distrito 
Federal 150.000 29.864 28.034 25.230 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  3.250.000 0 0 0 
2540 - Fornecimento de Alimentação aos Presidiários   54.585.560 45.508.133 45.025.132 41.352.107 
0004 - Fornecimento de Alimentação aos Presidiários- SSP -Distrito 
Federal 54.585.560 45.508.133 45.025.132 41.352.107 
3097 - Construção de Unidades Policiais e Delegacia s  1.000 0 0 0 
3419 - Reequipamento e Reaparelhamento das Unidades  da 
Segurança Pública  11.525.000 10.330.421 3.314.529 1.856.241 
0001 - Reequipamento E Reaparelhamento Das Unidades da 
Segurança Pública -SSP- Distrito Federal 11.525.000 10.330.421 3.314.529 1.856.241 
3467 - Aquisição de Equipamentos  1.000 0 0 0 
3678 - Realização de Eventos  220.000 26.331 0 0 
3711 - Realização de Estudos E Pesquisas  650.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  2.000.000 0 0 0 
4031 - Monitoramento por Câmera de Vídeo  30.398.000 13.276.868 11.046.674 0 
0001 - Monitoramento por Câmera de Vídeo- SSP- Distrito Federal 

29.998.000 13.276.868 11.046.674 0 
4088 - Capacitação de Servidores  450.000 400.000 331.617 331.617 
5407 - (EP) Capacitação de Servidores- Capacitação de 
Servidores- Agentes De Segurança Pública do Distrito Federal-
Distrito Federal 200.000 200.000 196.720 196.720 
5671 - (EP) Capacitação de Servidores- Capacitação de Servidores 
- Agentes de Segurança Pública - Distrito Federal 250.000 200.000 134.897 134.897 

Total do Programa 173.505.560  135.427.953 73.456.989 56.081.856 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Promover a integração e modernização dos segm entos de segurança pública, reduzindo os 
níveis de violência de forma imediata e permanente.  
 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado em  
 MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Redução da criminalidade % 6,1  31/12/2010 Anual 
8 /  

+6,7 
8 / 

+9,9 
8 / 
- 

8 / 
- SOSP/ SSP 

 
Operações de Segurança Pública realizadas  

Durante o exercício de 2013 a Secretaria de Estado de Segurança Pública planejou e executou 
as seguintes ações integradas de Segurança Pública, com a finalidade promover a segurança da população 
durante os eventos que ocorreram em datas comemorativas e em ações específicas de repressão ao crime 
no Distrito Federal:  
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Operação / Data Comemorativa  Descrição  

Operação Carnaval - Blocos Tradicionais Promover a segurança nos desfiles de blocos tradicionais do carnaval do Plano Piloto, 
Taguatinga e Ceilândia. 

Operações Bares da Moda Reforço da fiscalização e segurança em estabelecimentos de diversão e 
entretenimento no DF. 

Operação Via Sacra – Morro da Capelinha Promoção da Segurança durante o evento, “Via Sacra”, no Morro da Capelinha na 
cidade de Planaltina. 

Operação Funil  Operação Integrada Funil tem por objetivo é a redução dos índices de acidentes de 
trânsito nas vias do DF. 

Operação Aniversário de Brasília 53º Aniversário de Brasília entre 14 e 23 de abril de 2013. 

Operação CAESB Apoio dos órgãos de segurança durante a greve dos funcionários da CAESB às 
vésperas da Copa das Confederações 

Operação 7 de setembro 
Promoção da segurança com ações integradas na semana da pátria e para o desfile 
cívico-militar de 7 de setembro 

Força Nacional de Segurança Pública Emprego operacional da Força Nacional de Segurança Pública no DF 

Operação ENEM Apoio ao Ministério da Educação para aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 
– ENEM/2013. 

 
Fiscalização de estabelecimentos que exigem o contr ole de suas atividades pela SSPDF 

A SSPDF realizou a fiscalização o controle de estabelecimentos que comercializam tinta do tipo 
spray, empresas que comercializam uniformes para PMDF, PCDF, CBMDF, DETRAN e SSP, empresas de 
segurança privada, academias de lutas e artes marciais, empresas de segurança eletrônica, empresas que 
possuem veículos de passeio blindados e coletes a prova de balas, empresas de monitoramento eletrônico 
de bancos, boates e casas de show e no exercício de 2013 foram expedidos mais de 200 Certificados de 
Regularidades/Autorizações/Notificações desses estabelecimentos. 

Acompanhamento de eventos realizados no Distrito Fe deral 

Os eventos culturais, religiosos e esportivos que ocorreram na Capital Federal foram 
acompanhados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública com o objetivo de prover a segurança 
necessária à população minimizando conflitos e atuando de forma repressiva nos delitos ocorridos.  

Eventos de grandes repercussões, como o aniversário de Brasília, chegaram a concentrar mais 
de 200.000 pessoas e registrados poucos incidentes/ocorrências criminais. Durante o exercício de 2013 a 
Secretaria de Estado de Segurança Pública acompanhou 401 eventos na Capital Federal, sendo:  

 
Acompanhamentos em Eventos  Total de Eventos Realizados  

Assembleias e Manifestações Públicas 58 
Coordenação de Segurança de Área – CSA 51 
Eventos Carnavalescos 09 
Eventos Esportivos 59 
Eventos Religiosos 14 
Exposições, Conferências e Congressos 14 
Operação Segurança Integrada 95 
Outros Eventos 44 
Shows Diversos 40 
Levantamentos Operacionais 17 

Total  401 
 

 Serviços de Atendimento de Emergência 190 e 193 

O serviço de emergência de tele atendimento da Central Integrada de Atendimento e Despacho 
– CIADE, que atende nos números 190 e 193, teve aumento de 17,9% no quadro de servidores que 
prestam os serviços de tele atendimento e passamos a contar com 60 novos terminais de atendimento, com 
computadores do tipo “Thin cliente”, para melhorar o atendimento da população. Durante o ano de 2013 
foram atendidas mais de três milhões de chamadas, ficando a Região Administrativa de Ceilândia em 1º 
lugar com 531.677 chamadas atendidas, em 2º lugar Brasília com 497.205 e em 3º lugar Taguatinga com 
418.122, conforme quadro abaixo: 
 

Região Administrativa  
(origem da Chamada)  

Chamadas Emergências 
Recebidas  

Região Administrativa  
(origem da Chamada)  

Chamadas Emergências 
Recebidas  

Águas Claras 90.419 Planaltina 222.453 
Brasília 497.205 Recanto das Emas 163.054 
Brazlândia 68.015 Riacho Fundo 57.630 
Candangolândia 26.392 Riacho Fundo II 38.461 
Ceilândia 531.677 Samambaia 299.172 
Cruzeiro 45.336 Santa Maria 150.362 
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Região Administrativa  
(origem da Chamada)  

Chamadas Emergências 
Recebidas  

Região Administrativa  
(origem da Chamada)  

Chamadas Emergências 
Recebidas  

Gama 184.522 São Sebastião 102.683 
Guará 198.751 SCIA 3.953 
Itapoã 52.350 SIA. 14.926 
Jardim Botânico 2.850 Sobradinho 128.147 
Lago Norte 26.015 Sobradinho II 57.165 
Lago Sul 47.309 Sudoeste e Octogonal 11.358 
Núcleo Bandeirante 51.465 Taguatinga 418.122 
Paranoá 85.509 Varjão 10.850 
Park Way 25.689 Vicente Pires 36.162 

Total de chamadas  3.648.002 
 

 
 
Central Disque-Denúncia - 181 

A Central do Disque-Denúncia é a responsável por realizar as captações e triagem das 
denúncias recebidas de todo o Distrito Federal e encaminhadas às Unidades de Segurança Pública e ao 
Poder Público, nas ações sociais de prevenção e repressão ao crime, para investigação.  

Por meio de ação conjunta com a Secretaria de Justiça foi disponibilizado o número 181 como 
central de recebimento de denúncias relativas ao tráfico humano e posteriormente informada a SEJUS para 
medidas cabíveis. 

Durante o exercício de 2013 foram recebidas 1.156 denúncias, sendo o tráfico de drogas 
responsável por 35% do total das chamadas e a Região Administrativa de Ceilândia quem mais utilizou o 
sistema do Disque Denúncia através do telefone 181. 
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Chamadas de Emergência Atendidas - CIADE



 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 - Preparar e coordenar ações de segurança pública, visando à r ecepção de grandes eventos no 
Distrito Federal. 
 

Indicadores:  

 

Denominação do indicador  Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente

Servidor Capacitado Unidade 

Equipamento adquirido Unidade 

 

Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle Regional
A Secretaria de Estado de Segurança Pública em conjunto com a Secretaria Extraordinária de 

Segurança de Grandes Eventos (SESGE) implantaram o Centro Integrado
Regional, para servir como base a tomada de decisões e ações durante o
especialmente nos eventos da Copa do Mundo de Futebol em 2014. O CICCR contempla a implantação de:

-  Sala cofre , que manterá totalmente
equipamentos servidores e os serviços de rede de comunicação, bem como os sistemas de bancos de 
dados relacionados à SSPDF e instituições vinculadas;

-  Network Operator Center
do monitoramento por câmeras do Distrito Federal e despacho das ocorrências 
relacionados à Copa do Mundo de 2014 e 60 posições de operação e despa
computador; 

- Sala de Gestão de Crise
para acesso as informações subsidiando a tomada de decis

- Call Center  com 45 posições de atendimento de emergência simultânea 24 horas por dia, 
possibilitando atendimento de todas 
perdidas; 

- Infraestrutura , composta de 
incêndio, piso elevado e monitoramento de segurança interna com câmeras e biometria.
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e coordenar ações de segurança pública, visando à r ecepção de grandes eventos no 

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado /Alcançado

1º Ano 2º Ano 3º Ano

10 31/12/2010 Anual 1.500/ 
4.900 

4.200/ 
9.714 

4.200

30 31/12/2010 Anual 500/ 
739 

1.000/ 
1.558 

800

Centro Integrado de Comando e Controle Regional  
A Secretaria de Estado de Segurança Pública em conjunto com a Secretaria Extraordinária de 

Segurança de Grandes Eventos (SESGE) implantaram o Centro Integrado de Comando e Controle 
Regional, para servir como base a tomada de decisões e ações durante os grandes eventos regionais, 
especialmente nos eventos da Copa do Mundo de Futebol em 2014. O CICCR contempla a implantação de:

, que manterá totalmente seguro e com maior índice de disponibilidade os 
equipamentos servidores e os serviços de rede de comunicação, bem como os sistemas de bancos de 

SSPDF e instituições vinculadas; 

Network Operator Center  (NOC), que contará com o sistema vídeo wall para a realização 
do monitoramento por câmeras do Distrito Federal e despacho das ocorrências emergenciais e eventos 

Copa do Mundo de 2014 e 60 posições de operação e despa

Sala de Gestão de Crise  com sistema de vídeo Wall de 8x2 de 55” e recursos avançados 
informações subsidiando a tomada de decisão dos gestores; 

com 45 posições de atendimento de emergência simultânea 24 horas por dia, 
possibilitando atendimento de todas as chamadas para central, reduzindo o tempo d

composta de 2 grupos gerador, no-breaks, ar condicionado, sistema contra 
incêndio, piso elevado e monitoramento de segurança interna com câmeras e biometria.
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e coordenar ações de segurança pública, visando à r ecepção de grandes eventos no 

/Alcançado  
Fonte da 

Informação 3º Ano  4º Ano 

4.200/ 
- 

4.200/ 
- 

SSP 

800/ 
- 

100/ 
- 

SSP 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública em conjunto com a Secretaria Extraordinária de 
de Comando e Controle 

grandes eventos regionais, 
especialmente nos eventos da Copa do Mundo de Futebol em 2014. O CICCR contempla a implantação de: 

seguro e com maior índice de disponibilidade os 
equipamentos servidores e os serviços de rede de comunicação, bem como os sistemas de bancos de 

vídeo wall para a realização 
emergenciais e eventos 

Copa do Mundo de 2014 e 60 posições de operação e despacho com terminais de 

de 8x2 de 55” e recursos avançados 

com 45 posições de atendimento de emergência simultânea 24 horas por dia, 
as chamadas para central, reduzindo o tempo de espera e de ligações 

breaks, ar condicionado, sistema contra 
incêndio, piso elevado e monitoramento de segurança interna com câmeras e biometria.  
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Monitoramento por Câmeras de Vídeo da Capital Feder al – 1ª Fase  

Encontra-se em processo de implantação mais 835 câmeras e de 10 centrais de 
monitoramento remotas, próprias para acompanhamento, armazenamento e transmissão das imagens 
geradas pelo monitoramento das Regiões Administrativas que serão contempladas. 

Nesta primeira fase serão monitoradas as Regiões Administrativas do SIA., Octogonal, 
Sudoeste, SCIA/Estrutural, SIG, Cruzeiro, Park Way, Águas Claras, Guará, Taguatinga, Ceilândia, 
Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Asa Norte, Lago 
Norte, Varjão, Asa Sul, Lago Sul e Zona Central de Brasília. O custo desse projeto é de R$ 26.399.977,21, 
as câmeras já foram entregues, restando apenas a instalação das mesmas, e o prazo para conclusão é de 
10 meses. 

O monitoramento do Distrito Federal terá como foco principal as manchas criminais de cada 
Região Administrativa propiciando aumento do índice de solução de crimes, bem como coibir futuras ações 
criminosas, refletindo na redução dos níveis de violência, a partir do ano de 2014, aumentando a sensação 
de segurança, consequentemente melhorando a qualidade de vida da população. 

Realização de Eventos - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública para atuação nos Grandes 
Eventos no Distrito Federal 

Cursos / Eventos Presenciais  Público Alvo  Pessoas Capacitada s 
I Workshop - Sistemas de Comando de Incidentes; I Workshop - 
Protocolos e Procedimentos e Cenários SSP e Órgãos convidados 68 

Simulado 1º exercício geral sobre protocolos e procedimentos e 
cenários SSP e Órgãos convidados 35 

Reunião da Oficina Temática da Inteligência, dirigida pelo Sr. Marcelo 
(SESGE) SSP e Órgãos convidados 30 

Seminário sobre Segurança SSP e Órgãos convidados 50 
Workshop de Exercício Simulado SSP e Órgãos convidados 45 
Seminário Internacional Segurança Grandes Eventos SSP e Órgãos convidados 250 
Simulacro integrado de preparação para grandes eventos (PCDF, 
PMDF, CBMDF e DETRAN) e convidados (SAMU) (vários eventos) SSP e Órgãos convidados 515 

Workshop Sistema de Comando de Incidentes SSP e Órgãos convidados 68 
Seminário de Segurança Copa SSP e Órgãos convidados 100 
Workshop Nivelamento de Informações – Estádio Nacional de Brasília SSP e Órgãos convidados 20 

Total de Capacitados  1.181 
 

Os eventos tiveram por objetivo realizar a integração, entre os diversos segmentos da 
Segurança Pública, possibilitando o desenvolvendo de ações conjuntas entre os órgãos vinculados de modo 
a  despertar uma visão de que é necessária a capacitação dos seus servidores de forma mais específica e 
intensa nos assuntos atinentes aos grandes eventos. Para tal, ficou claro e notório que há a premente 
necessidade de modernização da SSPDF no que diz respeito às tecnologias para controle de multidões, 
controle de recursos e monitoramento, pontos cruciais para o bom gerenciamento dos grandes eventos. 

Diante disso propõe-se a melhora dos resultados das atividades operacionais e o 
aprimoramento do poder de resposta, visando atingir um elevado índice de eficiência no combate à 
violência.  

Com essas atividades a Secretaria de Segurança Pública conseguiu melhorar em muito a 
integração dos seus órgãos vinculados permitindo que se tornasse uma referência nacional nesses 
assuntos.  
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Capacitações de servidores realizadas – Cursos Pres enciais 

Para cumprir a missão de garantir a segurança nos grandes eventos, considerando a 
magnitude e a excepcionalidade com que ocorrem, foram realizadas capacitações de forma a melhor 
preparar os Profissionais de Segurança Pública, aperfeiçoando suas habilidades para o pronto emprego 
durante a realização dos eventos mundiais. As capacitações ocorreram de forma integrada e tiveram como 
objetivo preparar e facilitar a coordenação das operações conjuntas, visando à recepção de grandes 
eventos no Distrito Federal.  

Segue abaixo todas as capacitações realizadas durante ano dividido em capacitações 
presenciais e de educação à Distância – EAD. 

Cursos / Eventos Presenciais Finalidade Servidores 
Capacitados 

Especialização lato sensu Análise Criminal Formar analistas criminais 37 
Especialização lato sensu em Gestão de 
Segurança Pública Formar gestores de segurança pública 40 

Curso de Tiro Defensivo na Preservação da Vida 
“Método Giraldi” – Nível instrutor Integração e Formação no “Método Giraldi” 18 

Ações Integradas de Segurança Pública em 
Grandes Eventos Integrar e treinar operacionalmente em grandes eventos 148 

Investigação de Homicídios Aperfeiçoar a apuração homicídios 2 
Análise de Inteligência Criminal Capacitar em Inteligência 1 
Noções do Fenômeno de Terrorismo Integrar e preparar para os grandes eventos 22 
Curso de Investigação de Homicídios e Drogas 
Ilegais Aperfeiçoar investigação policial 16 

Programa de Capacitação em Gestão de 
Segurança em Grandes Eventos Integrar e capacitar gestores para os grandes eventos 29 

Curso Investigação de Assuntos 
Internos/Corregedoria Aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado 4 

Curso Entrevista e Interrogatório Aperfeiçoar investigação policial 2 
Curso Investigação de Crime Organizado Aperfeiçoar investigação policial 1 
Local de Crime - Nível Multiplicador Formar docentes no tema 4 
Segurança de Infraestrutura Vital Integrar e capacitar gestores em grandes eventos 3 
2º Encontro Nacional Instrutores Bombas e 
Explosivos Formar docentes no tema 3 
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Cursos / Eventos Presenciais Finalidade Servidores 
Capacitados 

Consulta de Resposta a Incidente de Atirador 
Ativo Treinar no tema 4 

Seminário Executivo Investigações Digitais Estudar e aprofundar no tema 2 
Seminário Segurança Pessoal e Instalações Estudar e aprofundar no tema 1 
Curso Tático de Comando Treinar tático 2 
Curso de Prevenção a Ataques Terroristas a 
Ônibus e Metros Integrar e capacitar de gestores em grandes eventos 4 

Instrução de Nivelamento de Conhecimento da 
Força Nacional para Polícia Civil Estudar e aprofundar sobre o assunto 3 

Seminário sobre Gestão de Multidões, 
Manifestações e Distúrbios Civis nos Grandes 
Eventos 

Estudar e aprofundar temáticas para grandes eventos 5 

Curso para Perícia Aperfeiçoar a elucidação de crimes 4 
Curso Primeira Resposta a Incidentes Terroristas Integrar e gerir em incidentes terroristas 3 
Curso de Local de Crime Aperfeiçoar a elucidação de crimes 6 
Curso Gestão de Incidentes Críticos Integrar e gerir em incidentes em grandes eventos 2 

III Congresso Brasileiro de Psicodinâmica 
e Clínica do Trabalho, 23-25 de outubro. 

Oportunizar a discussão com professores, pesquisadores, 
profissionais de saúde e de gestão, especialistas em saúde 
do trabalhador e políticas públicas, estudantes, sindicalistas 
e todos os interessados em fortalecer a discussão das 
relações entre saúde mental e trabalho e as práticas clínicas 
no contexto brasileiro. 

02 

Curso de formação em EMDR® (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) e 
Brainspotting. 

Implantação do Programa de Prevenção e Tratamento do 
Estresse Ocupacional e do Transtorno de Estresses Pós-
Traumático (TEPT) para servidores de Segurança Pública 
do Distrito Federal 

06 

Curso de pós-graduação Latu Senso em Clínica 
Psicodinâmica do Trabalho e gestão do Estresse 
ocupacional. 

Implantação do Programa de Prevenção e Tratamento do 
Estresse Ocupacional e do Transtorno de Estresses Pós-
Traumático (TEPT) para servidores de Segurança Pública 
do Distrito Federal 

29 

Curso MBA Executivo em Gestão de Pessoas 
 

Capacitar servidores das instituições de segurança pública 
do Distrito Federal em gestão estratégica de pessoas, com 
vistas à qualificação do trabalho das equipes de recursos 
humanos dessas instituições e a consequente valorização 
profissional dos agentes de segurança pública do Distrito 
Federal. 

40 

Palestra 10 Palestras de cunho motivacional destinadas à melhoria da 
qualidade de vida e relações no trabalho. 60 

Dia de Qualidade do servidor Promoção da qualidade de vida e saúde do servidor da SSP 200 
Total de capacitações  703 

 
Os eventos acima especificados, além de procurar manter e elevar a autoestima dos servidores 

da segurança pública do DF, focando na qualidade de vida, prepara-os para o exercício das missões que 
lhes são confiadas. Isto impacta diretamente na saúde e qualificação dos profissionais o que, diretamente, 
reflete na prestação dos serviços prestados à comunidade. 

Capacitações de servidores realizadas – Cursos a Di stância - EAD 
Cursos / 

Eventos EAD Finalidade  Servidores 
Capacitados 

Análise 
Criminal 

O curso tem como propósito a construção de um alicerce que viabilize a ampliação da formação 
de analistas criminais no Brasil para que novos conteúdos relacionados às modernas técnicas 
de análise sejam empregados em futuro próximo. 

153 

Aspectos 
Jurídicos da 
Abordagem 

Policial 

O processo de conscientização de direitos e deveres fez com que os membros de nossa 
sociedade, considerando a evolução social, econômica e cultural, vivenciada no Mundo e em 
especial no Brasil, exigissem a mudança de paradigmas na atuação do Estado, de seus poderes 
e de seus órgãos. A Segurança Pública inspira a proposta de conduzir  a essa realidade, para 
que sua atuação seja apta a produzir os efeitos esperados pelo cidadão. Uma prestação de 
serviço público adequada e eficiente  em consonância com direitos e garantias fundamentais, 
propulsores da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos. Destina-se aos 
profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Guarda Municipal, 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e Sistema Prisional. 

609 

Atendimento 
as Mulheres 
em Situação 
de Violência 

Desde 2003, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) possui Acordo de 
Cooperação Técnica firmado com a Secretaria de Políticas para Mulheres, para a 
implementação de ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. A atualização 
e oferta desse curso fazem parte das ações promovidas no âmbito desse acordo, pois, a 
magnitude do problema (com números cada vez mais altos de denúncias de casos de violência 
contra a mulher) e as consequências  para a vida das mulheres justificam a necessidade de um 
aprofundamento na temática pelos/pelas profissionais da segurança pública. 

129 
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Cursos / 
Eventos EAD Finalidade  Servidores 

Capacitados 
Elaborado em cima de quatro questões importantes que possam ajudá-lo a compreender o tema 
e na apresentação dos aspectos legais e procedimentais que orientem a sua conduta como 
profissional da área de segurança pública, espera-se que o curso possa contribuir no sentido de 
garantir a essas mulheres um atendimento  qualificado e humanizado, bem como a sua 
proteção nos casos de  ameaça e risco de morte. Destina-se  aos profissionais da área de 
segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

Atuação 
Policial Frente 

aos Grupos 
Vulneráveis 

Este curso visa fornecer subsídios para a prestação de atendimento de qualidade a grupos 
vulneráveis (grupos mais suscetíveis à violação de seus direitos devido a questões ligadas a 
gênero, idade, condição social, deficiência e orientação sexual) a partir dos conhecimentos 
básicos sobre os dispositivos legais referentes a cada um destes grupos. Destina-se aos 
profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam 
nessas instituições. 

138 

Balística 
Forense 
Aplicada 

O foco desse curso continua sendo as armas de fogo, enfatizando os efeitos desses impactos 
contra superfícies metálicas, alvenarias, vidros, ricochetes e, principalmente, sobre o tecido vivo, 
ou seja, as lesões provocadas pelos projéteis de armas de fogo. 
Trata de questões essenciais para o perito, como o disparo acidental, aspectos básicos do 
trajeto e trajetória e, naturalmente, de forma mais sucinta, sobre os exames de identificação 
indireta das armas de fogo, ou seja,  exames de confronto balísticos, que, certamente são os de 
maior interesse. Destina-se aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia 
Militar, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária Federal. 

54 

Busca e 
Apreensão 1 

A busca e a apreensão são instrumentos muito utilizados para a juntada de provas nos 
inquéritos policiais e nos processos criminais. O curso, seguirá um padrão de orientação 
operacional para uma execução da busca e da apreensão que garanta ao máximo a idoneidade 
dos objetos apreendidos e a cadeia de custódia dessas provas. O BEA I apresenta os principais 
conceitos, os aspectos legais relacionados à busca e à apreensão, a importância dessa 
atividade para a garantia da cadeia de custódia, as peculiaridades de alguns locais e o 
encaminhamento do material. Destina-se  aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia 
Criminal, Polícia Militar, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária Federal. 

115 

Busca e 
Apreensão 2 

O antigo curso (com 16 módulos) foi dividido em dois cursos: BEA1 e BEA2, ambos com 40h. 
Os alunos que já tiverem concluído a versão antiga não precisam realizar essas duas novas 
versões (BEA1 e BEA2). 
No curso BEA 2 você estudará os aspectos técnicos e atitudinais relacionados às atividades de 
Busca e de Apreensão, antes, durante e após realização delas. O curso se destina aos 
profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Polícia Federal, e 
Polícia Rodoviária Federal. 

44 

Cartéis 

Trata sobre o combate a cartéis e é voltado para profissionais de segurança pública. O curso foi 
desenvolvido com o objetivo de criar condições para que o aluno possa dispor de conhecimento 
para melhor identificar, analisar, investigar e reprimir as práticas de cartel. O curso se destina 
aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam 
nessas instituições. 

18 

Combate a 
Lavagem de 

Dinheiro 

Cada vez mais instituições públicas e privadas estão se preocupando com a lavagem de 
dinheiro, processo pelo qual criminosos transformam recursos ilegais em capital de origem de 
aparência legal. O propósito desse curso é criar condições para que os policiais federais 
possam ampliar conhecimentos sobre a temática e com isto planejar com mais eficácia as ações 
de repressão deste crime. O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e 
aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

16 

Concepção e 
Aplicação do 
Estatuto da 

Criança e do 
Adolescente 

O Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº 8.069/1990, representou um avanço no conjunto 
das legislações brasileiras e uma conquista da sociedade no que tange a proteção integral à 
criança e ao adolescente. 
 Cada vez mais, faz parte da agenda de compromissos da SENASP criar condições para que os 
profissionais que atuam na área de segurança pública possam mobilizar esforços que venham 
garantir o respeito aos direitos da criança e do adolescente. Tema já bastante discutido nos 
cursos “Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” e “Atuação Policial 
Frente aos Grupos Vulneráveis”.  Um curso específico, pois  auxiliará na ampliação da 
capacidade de resolução de situações/problemas, no que tange a violência e a delinquência de 
crianças e adolescentes em conformidade com a doutrina da proteção integral. O curso se 
destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que 
atuam nessas instituições. 

113 

Crimes 
Ambientais 

Esse curso apresenta importantes informações sobre o meio ambiente e os recorrentes crimes 
ambientais em nosso país, de forma a sensibilizar e capacitar o profissional de segurança 
pública para a aplicação das Leis que amparam esse assunto. Espera-se capacitar o aluno a 
conscientizar-se sobre a importância da preservação/conservação do meio ambiente; 
caracterizar a biodiversidade brasileira e as Leis que a protegem; analisar a Política Nacional do 
Meio Ambiente; enumerar as modalidades de Crimes Contra a Fauna e a Flora; e, a partir de 
noções básicas, outros crimes ambientais e instrumentar-se de conhecimentos. O curso se 
destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que 
atuam nessas instituições. 

192 

Emergencista 
Pré-Hospitalar 

1 - VA 

Este curso tem por objetivo criar condições para que os participantes possam desenvolver 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a realização de atendimento pré-
hospitalar em situações de emergência. Os profissionais da área de segurança pública lidam 
constantemente com situações onde necessitam fazer este atendimento de forma adequada, 
pois caso contrário poderá haver seqüelas ou mesmo ocorrer o óbito. O curso se destina aos 
profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam 

161 
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nessas instituições. 

Emergencista 
Pré-Hospitalar 

2 - VA 

O curso está dividido em 7 módulos, abordando os seguintes temas: Emergências clínicas 
vasculares; atendimento emergencial ao paciente com distúrbio emocional; emergências 
pediátrica; biomecânica do trauma e triagem de múltiplas vítimas, doenças infectocontagiosas e 
Biossegurança, afogamento e acidentes de mergulho e Oxigenoterapia e Equipamentos. O 
curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais 
administrativos que atuam nessas instituições. 

141 

Enfrentamento 
da Exploração 

Sexual de 
Crianças e 

Adolescentes 

Os temas relacionados à violência contra a criança e o adolescente começaram a ganhar peso 
a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, Em 1959 surge a Declaração 
Universal dos Direitos das Crianças, mas, somente  nas duas últimas décadas que o assunto 
passou a aparecer nas agendas do governo brasileiro. No ano de 2000, adotou-se um Plano de 
enfrentamento da Violência contra a Criança e o Adolescente que, tendo sido revisto no ano 
passado, constatou ainda a falta de capacitação específica dos vários atores envolvidos com o 
tema, entre eles, as polícias. O objetivo do curso é o de  sensibilizar e fornecer conhecimento 
teórico básico para os policiais e demais envolvidos na prevenção e no combate à violência e 
exploração sexual de crianças e adolescentes. Destina-se a  profissionais da área de segurança 
pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

92 

Filosofia dos 
Direitos 

Humanos 
Aplicados à 

Atuação 
Policial 

Com base nos princípios éticos da Matriz Curricular Nacional, o curso aborda questões 
fundamentais sobre Direitos Humanos.  C 
ria condições para que o participante relacione as Convenções, Pactos, Tratados e Princípios 
Orientadores de Direitos Humanos, com a Constituição Federal e com os ornamentos jurídicos 
internos das atividades de segurança pública. Destina-se aos profissionais da área de 
segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

338 

Gerenciament
o de Crises 

Um dos primeiros recursos a ser usado por qualquer policial, na maioria das ocorrências, é a 
Mediação de Conflitos. Há uma preocupação policial, em todo o Brasil, em criar e treinar grupos 
táticos e tropas de choque,  para atuar sempre nas situações mais complexas. Este curso visa 
dotar o profissional da área de segurança pública a fazer uso de conhecimentos básicos, que 
possam auxiliá-lo na primeira resposta em ocorrências que, mesmo complexas, possam ser 
solucionadas sem o uso da força física. O policial dotado de tais conhecimentos facilitará a 
atuação do grupo responsável pela gerência da crise. Destina-se  aos profissionais da Polícia 
Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, e Sistema Prisional. 

129 

Identificação 
de Armas de 

Fogo 

Esse curso contempla os principais aspectos da balística técnica, principalmente aqueles 
ligados à identificação direta das armas de fogo. Aplica-se definições propostas pela legislação 
específica; as principais partes ou conjunto de peças e os princípios de funcionamento das 
armas de fogo;  calibre;  munições;  significado do número de série... Enfim, todas as 
características que possibilita, identificá-las, classificá-las e, sempre que necessário rastreá-las. 
Destina-se aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Polícia Rodoviária Federal, e Sistema Prisional. 

399 

Identificação 
Veicular 1 - 

VA 

O roubo e a adulteração de veículos destacam-se entre os principais problemas enfrentados 
pela polícia. Tem como propósito auxiliar nas tarefas de reconhecimento e investigação desses 
tipos de crime, levando os alunos à compreensão da importância  das informações contidas no 
número de identificação veicular; analise da legislação pertinente ; utilização de técnicas que 
possibilitem esta identificação; reconhecimento das técnicas e os procedimentos utilizados,  que 
auxiliam na prevenção e na investigação dos crimes relacionados à adulteração e roubo de 
veículos. O curso se destina aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal,  
Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária Federal. 

181 

Identificação 
Veicular 2 

Este Curso de Identificação Veicular 2 (IDV2) é recomendado para o profissional de segurança 
pública que já tem o conhecimento básico do Curso de Identificação Veicular 1 (IDV1) e que 
procura melhorar sua atuação junto aos órgãos que promovem a prevenção e a repressão aos 
crimes de furto e roubo de veículos automotores, bem como a recuperação do produto desses 
delitos. Além de uma sucinta recordação dos pontos principais do curso básico e prosseguirá 
acumulando conhecimentos mais avançados sobre identificação veicular. Além disso, terá 
oportunidade de praticar decodificação do NIV da maneira orientada pelos conteudistas. O curso 
se destina aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária Federal. 

81 

Intervenção 
em 

Emergências 
com Produtos 
Perigosos - 

VA 

O Curso de Intervenção de Produtos Perigosos tem como finalidade criar condições para que 
você saiba como agir quando estiver dentre os primeiros a chegar em locais de ocorrências 
envolvendo produtos perigosos em áreas públicas. O escopo do CIPP é facilitar e orientar as 
ações da assistência especializada, minimizar os danos ao meio ambiente e os efeitos 
decorrentes de vazamentos, explosões e incêndios nas comunidades e o devido gerenciamento 
do local sinistrado. O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos 
profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

75 

Introdução a 
Atividade de 
Inteligência - 

CIAI 

Curso destinado aos profissionais de segurança públicos indicados pelos  órgãos de 
Inteligência. 74 

Investigação 
Criminal 1 

O objetivo geral do curso é criar condições para que os profissionais de segurança pública 
tenham o acesso às informações que possibilitem sua real colaboração no processo de 
produção da prova criminal. Para tanto, seu tema central está dividido em dois grandes blocos: 
(1) Investigação Criminal 1, que aborda a interdisciplinaridade e os aspectos conceituais da 
investigação criminal num Estado Democrático de Direito; (2) Investigação Criminal 2, que 
trabalha os aspectos mais técnicos do tema. O curso se destina aos profissionais da Polícia 
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Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas 
seu conteúdo tem relação direta com os profissionais das polícias civis. 

Investigação 
Criminal 2 

A investigação criminal é uma ferramenta de conexão dos fundamentos constitucionais de 
cidadania e respeito à dignidade da pessoa humana à realidade da busca de provas da prática 
de um delito, daí a necessidade de que seja tratada com a devida lealdade científica. Na 
unidade 2 do curso foram estudados os principais aspectos relacionados a prática do processo 
de execução da investigação, ou seja, o planejamento, a coleta de dados, a análise de dados e 
a elaboração do relatório. O curso se destina aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de 
Perícia Criminal, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas seu conteúdo 
tem relação direta com os profissionais das polícias civis. 

62 

Investigação 
de Estupro 

A temática desse curso “Procedimentos de Investigação de Crimes de Estupro” tem sido palco 
de inúmeros debates sobre a necessidade de se ajustar condutas investigativas, tornando-as 
cada dia mais precisas e com níveis de esclarecimento positivos. De maneira a facilitar sua 
compreensão e possibilitar a contextualização sobre o tema, primeiramente será apresentada, 
com base em um diagnóstico realizado, em 2010, pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp), a justificativa da escolha e uma discussão mais genérica sobre ele e, em 
seguida, você estudará os elementos para uma proposta que pretende auxiliá-lo nessa 
empreitada. O curso se destina aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, 
Polícia Militar, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária Federal. 

27 

Investigação 
de Homicídios 

I 

Proposta do curso de Investigação de Homicídios é criar condições para que o investigador 
perceba o crime de homicídio não apenas pelo aspecto jurídico como um tipo penal, mas, 
também como um conflito que se constitui em uma ação social que envolve perfis diferentes dos 
envolvidos, diferentes contextos e relações sociais diferenciadas entre vítimas e agressores. 
Visão multidisciplinar de investigação de homicídio que aponta para caminhos mais seguros na 
coleta de provas demonstrativas da chamada verdade real do delito. O curso de Investigação de 
Homicídio está dividido em duas partes e é uma proposta da aplicação prática dos fundamentos 
estudados nos cursos de Investigação Criminal I e II. O curso se destina aos profissionais da 
Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária Federal. 

14 

Investigação 
de Homicídios 

II 

É a segunda parte do curso de Investigação de Homicídios, portanto serão abordados 
conteúdos mais procedimentais. Essa visão multidisciplinar da investigação de homicídio 
apontará para caminhos mais seguros na coleta de provas demonstrativas da chamada verdade 
real do delito. O curso se destina aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, 
Polícia Federal, e Polícia Rodoviária Federal. 

9 

Mediação 
Comunitária 

Enquanto que o curso de Mediação de Conflitos 1 enfoca os aspectos conceituais da mediação 
e do mediador. O curso de Mediação de Conflitos 2, apresenta os modelos, as técnicas e o 
passo a passo do processo mediação. Em ambos o papel da mediação no contexto comunitário 
foi sempre lembrado, mas nesse curso específico há  a possibilidade de ampliar seu 
conhecimento sobre esse tema com aportes da experiência de Justiça Comunitária 
desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território – TJDFT. Espera-se com o 
curso, auxiliar na segurança pública e, ao mesmo tempo inspirar outras experiências de 
mediação comunitária. O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos 
profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

34 

Mediação de 
Conflitos 1 

Elaborado a partir do material didático do Curso de Mediação e Resolução Pacífica de Conflitos 
em Segurança Cidadã, desenvolvido no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica Internacional 
Segurança Cidadã, executado pela SENASP em parceria com o PNUD. A Mediação de 
Conflitos é um dos instrumentos metodológicos desenvolvidos para a prevenção da violência e a 
construção de uma Cultura de Paz. Deve ser compreendida como um mecanismo mais amplo 
de desconstrução de conflitos, destinado a transformar padrões de comportamento e a estimular 
o convívio em ambiente cooperativo, no qual os conflitos possam ser tratados sem confrontos e 
de modo não adversial. O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos 
profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

81 

Mediação de 
Conflitos 2 

Nesta Unidade, denominada Mediação de Conflitos 2 visa os aspectos técnicos que possibilitam 
o processo e mediação. Destina aos profissionais da área de segurança pública e aos 
profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

53 

Ocorrências 
envolvendo 
Bombas e 
Explosivos 

O “Curso Ocorrências Envolvendo Bombas e Explosivos” foi concebido devido à necessidade de 
capacitação dos profissionais da área de segurança pública para a primeira resposta a uma 
ocorrência que envolva bombas e explosivos e que não disponham de informações básicas 
sobre identificação, busca e localização desses artefatos que propicie sua auto-proteção e a 
proteção de terceiros no cenário da crise. O curso se destina aos profissionais da Polícia Civil, 
Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, e Sistema Prisional. 

113 

Papiloscopia 1 

Entre as diversas causas do aumento da violência no Brasil está a impunidade. A falta de 
certeza de que o Estado alcançará aqueles que cometem delitos faz com que muitos passem a 
pensar que “o crime compensa”. Para que isso não aconteça, cabe ao Estado assegurar que 
todo delito, não importando a sua gravidade, seja devidamente apurado, com apresentação de 
provas e prisão dos culpados. As técnicas de Papiloscopia promovem a identificação de 
pessoas de maneira segura e eficaz. Trata-se de um importante auxílio ao trabalho policial nos 
tempos atuais. Contudo, embora a identificação papiloscópica seja essencialmente simples, 
nem todos conseguem aplicá-la de forma eficaz. A causa geralmente é mais pela falta de 
conhecimentos dos elementos técnicos do que de disposição. Diante disto, oferece a 
oportunidade de estudar os elementos técnicos de papiloscopia, sem deixar de tratar dos 
aspectos éticos e legais.  

38 

Papiloscopia 2 Na Unidade 1 do curso Papiloscopia é apresentado os elementos técnicos, isto é, a papiloscopia 4 
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sem deixar de tratar dos aspectos históricos, éticos e legais. Na (Papiloscopia 2) fala sobre os 
sistemas biométricos, o confronto de impressões papilares, a perícia papiloscópica e o laudo 
papiloscópico. O curso se destina aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, 
e Polícia Federal. 

Polícia 
Comunitária 

O policiamento comunitário difere do tradicional com relação à forma como a comunidade é 
percebida e com relação às suas metas de expansão do policiamento. Embora o controle e a 
prevenção do crime permaneçam sendo as prioridades centrais, as estratégias de policiamento 
comunitário utilizam uma ampla variedade de métodos para alcançar essas metas. O material 
que compõe este curso tem como base o material desenvolvido pela SENASP para dar suporte 
a formação do Promotor e do Multiplicador dos Cursos presenciais de Polícia Comunitária. Tem 
por objetivo criar condições para que o aluno possa: identificar estratégias utilizadas na 
implantação da polícia comunitária; apontar estratégias de mobilização da comunidade por meio 
de ações que possibilitem a participação da comunidade; utilizar ferramentas da gestão da 
qualidade no processo de resolução de problemas e na melhoria dos processos realizados; 
aplicar técnicas de resolução de conflitos de forma pacifica. O curso se destina aos profissionais 
da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

125 

Policiamento 
Comunitário 

Escolar 

Tem por finalidade contribuir para que a promoção de uma cultura de segurança, bem-estar e 
paz, se constitua como uma estratégia prioritária nas escolas, por meio de ações inerentes ao 
policiamento comunitário escolar. Julga-se  ser de extrema importância para a formação dos 
profissionais que atuam na área de segurança pública. Contém os procedimentos a serem 
adotados pelos principais órgãos governamentais que compõem o sistema de proteção das 
escolas, bem como a tipificação de crimes, contravenções e atos infracionais que possam 
ocorrer no ambiente escolar. O curso se destina aos profissionais da Polícia Civil, Órgãos de 
Perícia Criminal, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal e Polícia 
Rodoviária Federal. 

49 

Policiamento 
Orientado 

para o 
Problema 

Para melhorar a qualidade de vida no nível “local”, é preciso que operadores do sistema de 
segurança pública, especialmente os policiais, com o apoio das lideranças comunitárias, 
identifiquem e solucionem problemas diários como: pichação, som alto de veículos e violência 
doméstica, entre outros. Possibilitará que o 
 profissional da área de segurança pública conheça e utilize o método IARA: Identificar os 
problemas vividos na sua comunidade, Analisar as suas causas principais, Responder com 
ações criativas e Avaliar os seus impactos com o apoio da comunidade. O curso se destina aos 
profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Guarda Municipal 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e Sistema Prisional. 

56 

Prevenção da 
Letalidade de 

Crianças e 
Adolescentes 

Este curso de tem por finalidade a construção de uma política efetiva no enfretamento à 
violência e à letalidade juvenil,  de  forma a aprimorar a sua atuação nas situações em que 
estejam presentes. 

9 

Programa de 
Proteção a 
Crianças e 

Adolescentes 
Ameaçados 

de Morte 

O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), 
vinculado à Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(SNPDCA) foi criado pelo Governo Federal em 2003. Trata-se de uma iniciativa pioneira e bem-
sucedida na garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, cujo objetivo é 
responder aos altos índices de letalidade infanto-adolescente registrados no Brasil. O curso tem 
como objetivo capacitar estes profissionais em conhecimentos básicos sobre os dispositivos 
legais, direitos humanos, políticas para as crianças e os adolescentes, bem como sobre uma 
atuação policial junto a população infanto-adolescente ameaçada de morte. O curso se destina 
aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam 
nessas instituições. 

33 

Psicologia das 
Emergências 

O assunto psicologia das emergências vem adquirindo novos significados, considerando 
principalmente os acontecimentos sociais recentes. O trauma psicológico é uma experiência que 
explode a capacidade de suportar um revés, traz a perda de sentido, desorganização corporal e 
paralisação da consciência temporal, pode deixar marcas que influenciam a criatividade e a 
motivação para a vida. Lidar com situações de emergência exige, sobretudo, uma ótima 
capacidade de lidar com mudanças. Muitas vezes, se diz que a maior causa do sofrimento 
humano é a impermanência. De qualquer forma, nas situações limites, o desafio é a superação 
da impotência e o desamparo que, quase sempre, podem “colar” nas vítimas e também nas 
pessoas envolvidas. Como profissionais é de nossa competência apresentar alternativas nas 
situações com responsabilidade. Neste curso RESPONSABILIDADE é entendida como uma 
resposta habilidosa diante das situações de crise, as situações-limite que encontramos nos 
desastres. O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos 
profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

96 

Relatório de 
Local de 

Crime 

Apresenta técnicas para o levantamento de provas no local do crime, reconstruindo-se, desde 
já, sua dinâmica e eternizando-a através da elaboração do relatório que significará um retrato 
fiel e permanente de tudo o que foi absorvido no próprio ambiente do fato criminoso, podendo 
significar, não raras vezes, a própria elucidação da infração penal. O curso se destina aos 
profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária 
Federal. 

11 

Resolução de 
Conflitos 
Agrários 

Os conflitos agrários no Brasil passaram a ter destaque sob a coordenação de Movimentos 
Sociais organizados, através de ocupações de áreas rurais, produtivas ou não. Por meio das 
“ocupações” esses movimentos exercem pressão social e/ou política sobre as autoridades 
constituídas buscando efetivar a realização da reforma agrária. 
Por conseguinte, tais fatos geradores fazem surgir a participação dos poderes públicos 
constituídos, através de suas instituições públicas, para a resolução dos conflitos agrários que 

17 
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irão advir. Neste contexto, importa descrever o papel de cada um dos órgãos públicos 
envolvidos, em especial a participação dos órgãos de polícia ostensiva a quem cabe assegurar 
o cumprimento de ordens judiciais emanadas em torno de um litígio agrário. O curso se destina 
aos profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal Polícia Federal, e Polícia 
Rodoviária Federal. 

Segurança 
Contra 

Incêndio 

A utilização do fogo foi imprescindível para a sobrevivência de nossos antepassados pré-
históricos. Com o uso empírico de algumas técnicas, eles aprenderam a produzi-lo e a mantê-lo 
aceso utilizando apenas alguns galhos e folhas secas. Daquela época até os dias atuais, o 
modo como o homem incorporou o uso do fogo em seu dia-a-dia contribuiu sucessiva e 
significativamente no progresso que hoje experimentamos. 
Entretanto, quando o fogo escapa ao controle do homem e assume a dimensão de um incêndio, 
mesmo que em sua fase inicial, se descaracteriza dos propósitos esperados, gera medo e 
requer a intervenção imediata de uma equipe com capacidade técnica que impeça a sua 
propagação. 
Por este motivo, como profissional de segurança pública,  precisa-se compreender como 
acontece a reação química do fogo e como ele interage com alguns tipos de materiais. Necissita 
saber também, que os incêndios são tecnicamente definidos por classes específicas, e que para 
cada uma delas, há um tipo de agente extintor adequado para se usar. O curso se destina aos 
profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam 
nessas instituições. 

90 

Segurança 
Pública sem 
Homofobia 

Reúne diversas informações e reflexões destinadas à articulação e ao desenvolvimento de 
estratégias visando o enfrentamento à discriminação e à violência contra a comunidade GLBT 
(gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais), promovendo o respeito à diversidade, 
pautado nos princípios dos Direitos Humanos. 
Permite o acesso a informações sobre os diferentes grupos sociais, suas necessidades e 
anseios, para viabilizar, na atividade profissional, a defesa e promoção da cidadania de todos, 
sem distinção de cor, gênero, orientação sexual, classe social, religião ou etnia. O curso se 
destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que 
atuam nessas instituições. 

56 

Sistema de 
Comando de 

Incidentes 

Cria condições para o estudo dos principais conceitos e métodos envolvidos nesse modelo de 
gerenciamento desenvolvido para comando, controle e coordenação, em resposta a situações 
de emergência. O Sistema de Comando de Incidentes (SCI) é uma metodologia que tem como 
objetivo a estabilização. Este curso não exige que tenham sido realizados cursos anteriores na 
Rede EAD-Senasp. 

77 

Técnicas e 
Tecnologias 

Não Letais de 
Atuação 
Policial 

O objetivo principal deste curso é a sensibilização dos profissionais da área de Segurança 
Pública sobre a importância de se conhecer e utilizar novas técnicas e tecnologias que podem 
ser tão eficazes (ou mais) quanto as existentes atualmente, mas que tenham um enfoque um 
pouco diferente do que estamos acostumados: A preservação da vida. O conhecimento da 
própria função no contexto da Segurança Pública, e a busca do conhecimento necessário para 
desempenhá-la da melhor forma possível são fatores primordiais para a mudança de 
mentalidade e evolução da cultura ética na Segurança Pública. O curso se destina aos 
profissionais da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Guarda Municipal, 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e Sistema Prisional. 

116 

Uso 
Diferenciado 

da Força 

O curso tem como ponto de partida a necessidade de alinhamento do tema “uso da força” a 
Portaria Interministerial no. 4226 de 31/12/2010. O conteúdo do curso, além dos documentos 
internacionais e nacionais, observa os considerandos e as diretrizes contidas na referida 
portaria os quais dizem respeito a concepção do direito à segurança pública com cidadania; a 
necessidade de orientação e padronização dos procedimentos da atuação dos profissionais de 
segurança pública aos princípios internacionais sobre o uso da força e a redução dos índices de 
letalidade resultantes de ações envolvendo agentes de segurança pública. O curso se destina 
aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam 
nessas instituições. 

512 

Violência, 
Criminalidade 
e Prevenção. 

Oferece a oportunidade de entrar em contato com os conceitos e taxonomias que vêm sendo 
utilizadas como referências para o desenvolvimento de mecanismos de compreensão dos 
fenômenos da violência, do crime e da desordem. 
Apresenta melhores referências de como implementar medidas de prevenção que vêm sendo 
utilizadas com sucesso em outras realidades e que, se forem devidamente adaptadas e 
customizadas para a realidade brasileira, poderão oferecer resultados importantes na redução 
das taxas de violência e crime das quais temos sido testemunhas. O curso se destina aos 
profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam 
nessas instituições. 

68 

Total de capacitações  5.105 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 – Aprimorar o Sistema Penitenciário do Distrito  Federal com ações que visam garantir custódia 
segura e digna aos encarcerados, sua reintegração e  ressocialização, bem como reduzir a 
reincidência criminal e o déficit de vagas nas unid ades prisionais.  

 

Indicadores:  

Denominação do indicador  Unidade de 
Medida  

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Média de presos assistidos 
em estabelecimentos penais 

Preso 
Assistido 9.858 31/12/2011 Anual 

11.699/ 
 11.106 

13.019/ 
12.434 

14.339/ 
- 

15.659/ 
- SESIPE/SSP 

Déficit de vagas no sistema 
penitenciário 

Unidade 3.897 31/12/2011 Anual 3.097/ 
4.513 

2.297/ 
5.808 

1.797/ 
- 

1.297/ 
- 

SESIPE/SSP 

O Sistema Penitenciário do Distrito Federal abriga 12.278 presos, embora a lotação ideal seja 
de 6.595 presos; ou seja, já existe um déficit de 5.683 vagas, o que corresponde ao déficit carcerário de 
86%, consoante resenha diária elaborada pela Gerência de Controle de Internos desta Subsecretaria do 
Sistema Penitenciário - GCI/SESIPE.  

Lotação carcerária por unidade prisional do DF – 20 13 

Total CDP PDF I PDF II PFDF CPP CIR 
Lotação Atual 12.278 2.589 3.145 2.920 759 1.284 1.581 
Capacidade em Vagas 6.595 1.050 1.584 1.464 504 1.200 793 
Déficit carcerário (vagas) 5.683 1.539 1.561 1.456 255 84 788 

Déficit carcerário (%) 86% 147% 99% 99% 51% 7% 99% 

Gráfico da lotação carcerária por Unidade Prisional  do DF – Novembro 2013 

 
 

No intuito de minimizar o déficit carcerário e garantir a custódia segura e digna aos 
encarcerados, foram elaborados, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, projetos visando à 
ampliação e à geração de novas vagas no âmbito do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, tais como: 
Ampliação do Centro de Detenção Provisória – CDP; Ampliação da Penitenciária Feminina do Distrito 
Federal – PFDF, Ampliação do Centro de Progressão Penitenciária – CPP e Construção de novos Centros 
de Detenção Provisória.  

O Centro de Detenção Provisória – CDP possui 1.050 vagas e a lotação atual é de 2.589 
detentos, o que corresponde 147% o déficit de vagas. A obra de ampliação do CDP iniciou no mês de 
novembro de 2013 e disponibilizará mais 400 novas vagas ao final da construção, ao custo de R$ 
9.894.654,06, reduzirá o seu déficit de vagas em 26%. O prazo para conclusão das obras está previsto para 
o 2º semestre de 2014.  

A Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF possui 504 vagas e a lotação atual é de 
759 detentos, o que corresponde 50,60% o déficit de vagas. As obras de ampliação do PFDF iniciaram no 
mês de novembro de 2013 e contará com mais 400 novas vagas ao final da construção, ao custo de R$ 
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9.958.943,06, reduzirá em 100% o déficit de vagas do Presídio Feminino do Distrito Federal. O prazo para 
conclusão das obras está previsto para o 2º semestre de 2014. 

O Centro de Progressão Penitenciária - CPP encontra-se com as obras bem adiantadas, 
conforme fotos abaixo, tendo sua conclusão prevista para o 1º semestre de 2014 e contará com mais 600 
novas vagas, o qual reduzirá em 100% o seu déficit de vagas daquele Centro. O custo da ampliação dessa 
unidade é de 3.345.132,75.  
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Por fim, encontra-se em andamento Projeto que reduzirá o déficit do Sistema Penitenciário do 
Distrito Federal em mais 3.200 vagas, nessa obra serão construídos 04 Centros de Detenção Provisória - 
CDP’s, com capacidade de 800 vagas cada, totalizando as 3.200 vagas, serão construídos também 06 
Blocos de Apoio, complementando o complexo de CDP's, sendo: 02 Blocos de Administração, 02 Blocos de 
Recepção e Revista e 02 blocos de Saúde. O início das obras está previsto para o 1º semestre de 2014 e o 
prazo de conclusão é de 24 meses. 

 Secretaria de Estado de Segurança Pública vem ampliando os esforços para reduzir o déficit 
atual do Sistema Penitenciário do Distrito Federal em 90,32% até o 2º Semestre de 2015 com o término da 
construção dos 04 Centros de Detenção Provisória, com suas 3.200 vagas.  

Comparativo entre vagas atuais e após as ampliações . 
Situação Atual  Situação após a conclusão das Obras  

Lotação Atual  12.278 12.278 
Capacidade em Vagas  6.595 11.195 
Déficit carcerário (vagas)  5.683 1.083 
Déficit carcerário (%)  86,17% 9,68% 
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Gráfico comparativo entre vagas atuais e após as ob ras.  

 

Recambiamentos de detentos realizados 
O recambiamento é a transferência de detentos entre os Estados e ocorrem mediante 

ordem/autorização judicial da Vara de Execuções Penais – VEP do Distrito Federal, bem como do Juiz da 
Comarca de destino do interno. Durante o ano a SSPDF realizou 183 recambiamentos, em atendimento as 
determinações judiciais e de forma a reduzir o déficit de vagas no sistema penitenciário do DF. 

Reformas/Melhorias de Unidades do Sistema Penitenci ário 
No corrente ano foram realizadas reformas visando solucionar os problemas com infiltrações, 

instalações elétricas e de iluminação, bem como ações visando à proteção contra incêndio, o conforto 
térmico, à reforma das guaritas de vigilância.  

Seguem abaixo todas as reformas realizadas por Unidade Prisional:  

Penitenciária I do Distrito Federal - PDF I 

− Construção de alojamento de presos classificados para o trabalho (60 vagas); 
−  Adequação de instalações para a padaria da FUNAP; 
−  Reforma da Ala D do Bloco D; 
−  Construção de pavilhão para oficina de manutenção de viaturas e outros (em andamento); 
−  Instalação de película “anti-solar” nas guaritas de controle interno ( em andamento); 
−  Instalação de Ar condicionado (em andamento); 
−  Construção de sala para instalação de scanner de corpo; 
−  Reforma de área de convivência de servidores no “controle” dos blocos. 

Penitenciária II do Distrito Federal - PDF II 

−  Construção de área de depósito e oficina; 
−  Construção de sala para instalação de scanner de corpo; 
−  Instalação de Ar condicionado diversos. 

Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF 

−  Apoio à construção do novo bloco da ATP; 
−  Apoio à reforma dos blocos 04 e 05 para nova área de administração; 
−  Apoio à construção de novo alojamento de servidores no Portão Principal; 
−  Fornecimento e instalação de ar condicionado diversos. 

Centro de Internamento e Reeducação - CIR 

−  Reforma da cobertura da Ala dos ex-policiais; 
−  Construção da sala do vice-diretor; 
−  Construção e instalação dos scanner de corpo; 
−  Construção da ligação do sistema de esgoto do pavilhão de visita; 
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−  Fornecimento e instalação (em andamento) de ar condicionado nas salas: diretor, vice-
diretor, alojamento dos servidores, sala do adjunto, sala do NUARQ; 

−  Reforma do sistema do esgoto do P2 (pátio 2); 
−  Cobertura do bloco de administração (2000 m²) (conforto térmico e combate às infiltrações). 

Centro de Detenção Provisória - CDP 

−  Recuperação do telhado de todo o presídio (Blocos 02, 03, 04 e NUARQ: finalizados. Bloco 
01 e Administração: início previsto para novembro/2014); 

−  Apoio à reforma dos controles dos blocos 01, 02, 03 e 04; 
−  Construção de Muro de segurança no P2 (pátio 2) do bloco 01; 
−  Melhoria na operação do portão principal; 
−  Construção e instalação do scanner de corpo; 
−  Instalação de aparelhos de ar condicionado em várias dependências (em andamento); 
−  Prova para instalação de novo sistema de iluminação nos blocos. 

Centro de Progressão Penitenciária - CPP 

−  Apoio à construção e instalação de scanner de corpo e de área de recepção e revista; 
−  Forração com PVC de salas de servidores; 
−  Fornecimento e instalação de ar-condicionado diversos. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SE GURANÇA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  1.950.000 170.604 102.949 95.432 
0001 - Modernização de Sistema de Informação- Administrativo - 
SSP-D istrito Federal 

1.950.000 170.604 102.949 95.432 

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 

1.500.000 1.238.961 1.185.127 1.185.127 

2635 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação-Manutenção-Distrito Federal 

1.500.000 1.238.961 1.185.127 1.185.127 

4052 - Plano de Seguro de Vida e Acidente Pessoal  648.000 1.113.000 974.027 824.027 
0001 - Plano de Seguro de Vida e Acidente Pessoal- PMDF, PCDF, 
CBMDF - SSP- Distrito Federal 

648.000 1.113.000 974.027 824.027 

8502 - Administração de Pessoal  100.199.310 135.551.362 134.563.178 134.563.178 
1156 - Administração de Pessoal-SSP-Distrito Federal 100.199.310 135.551.362 134.563.178 134.563.178 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  8.540.000 7.456.033 7.452.347 7.452.347 
6974 - Concessão de Benefícios aServidores-SSP- Distrito Federal 8.540.000 7.456.033 7.452.347 7.452.347 
8517 - Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  24.154.440 40.934.793 40.015.189 39.139.692 
0006 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- SSP- 
Distrito Federal 

22.154.440 40.934.793 40.015.189 39.139.692 

Total do Programa  136.991.750 186.464.753 184.292.818 183.259.803 

Capacitações de Servidores – Área Administrativa – Cursos Presenciais 
Capacitações Da Segurança Pública Na Atividade Meio  

Cursos / Eventos Presenciais Finalidade 
Quantidade 
Servidores 

Capacitados 
Curso Completo de Licitações e Contratos Aperfeiçoar o processo de licitar e contratar 46 
Seminário Nacional como Fiscalizar os Contratos de 
Terceirização de Serviços 

Estudar e aprofundar os contratos de 
terceirização 

10 

Especialização lato sensu em Gestão de Pessoas Formar especialistas em gestão de pessoas 39 

Especialização lato sensu em Docência do Ensino Superior 
Formar especialistas docentes do ensino 
superior 

75 

Especialização lato sensu em Gestão Educacional Formar gestores em educação profissional 40 
Especialização lato sensu em Gestão de Projetos Formar especialistas em gestão de projetos 20 
VI Congresso CONSAD Estudar sobre gestão pública 16 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Capacitar em psicoterapia 6 
Pós Graduação lato sensu em Clínica Psicodinâmica do 
Trabalho e Gestão do Estresse 

Formar especialistas em psicoterapia do 
estresse 

32 

Curso de Execução de Convênios/ SICONV Capacitar em acompanhamento de convênios 20 
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Capacitações Da Segurança Pública Na Atividade Meio  

Cursos / Eventos Presenciais Finalidade 
Quantidade 
Servidores 

Capacitados 
Curso de Contratação de Bens e Serviços de TI Aperfeiçoar a contratação em TI 15 
Curso Fiscalização de Contratos Administrativos Aperfeiçoar a fiscalização dos contratos 20 
Curso gerenciamento de projetos e noções básicas do MS 
PROJECT Aprimorar a gerência de projetos 19 

Workshop de Gestão Estratégica com a CA CLARITY PPM Treinar em programa de gestão estratégica 39 
Curso Como Fiscalizar Contratos Terceirizados Aperfeiçoar fiscalização dos contratos 11 
Curso Elaboração de Indicadores Capacitar em avaliação das políticas públicas 10 

Curso Básico de Inglês Integrar e promover a conversação em língua 
inglesa para grandes eventos 

603 

Curso de Cerimonial Capacitar para eventos e solenidades 8 
Curso de Iniciação Desportiva Corrida Orientada Iniciar em corrida de orientação 60 

Total de capacitações 1.089 

Capacitações de Servidores – Área Administrativa – Cursos a Distância - EAD  

Cursos / Eventos EAD Finalidade Qtd. Serv. 
Capacitados 

Capacitação em 
Educação Para o Trânsito 

Este curso foi planejado mais especificamente para atender a capacitação dos 
profissionais do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRFs) que atuam 
nas ações e atividades voltadas para educação no transito, mas seu conteúdo 
poderá auxiliar a outros profissionais que trabalhem com este tema, dentre eles as 
Guardas Municipais (GMs). Espera-se com este curso contribuir para a 
conscientização do policial rodoviário federal de que o papel social demanda de 
todos uma postura ética, o conhecimento da legislação em vigor e o compromisso 
com a construção de um trânsito mais consciente e harmonioso. O curso se destina 
aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos 
que atuam nessas instituições. 

117 

Democracia Participativa 

Criado inicialmente para capacitar os profissionais da área de Segurança Pública 
para participar da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG), o 
curso Democracia Participativa contempla temas que possibilitam debates sobre 
bases conceituais relacionadas ao paradigma da segurança pública. Reestruturado 
o curso espera contribuir para compreensão das formulações de políticas públicas 
promotoras dos Direitos Humanos, de uma segurança comunitária e de cidadania. O 
curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais 
administrativos que atuam nessas instituições. 

10 

Espanhol Básico 1 

Este curso de Espanhol Básico I é destinado a pessoas que estão iniciando seus 
estudos em língua espanhola e está dividido em duas Unidades: Espanhol Básico 1 
e Espanhol Básico 2, com 60 h/aulas cada um. Espera-se que os textos e os 
exercícios selecionados possam ajudá-lo Página 23 de 78  
profissionalmente e ao mesmo tempo prepará-lo para atuar junto aos eventos 
internacionais que estarão acontecendo em breve o Brasil. O curso se destina aos 
profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que 
atuam nessas instituições. 

161 

Espanhol Básico 2 

Assim como no curso Espanhol Básico 1, cada módulo irá explorar temas presentes 
no cotidiano estimulando você, a desenvolver as habilidades de leitura, escrita, 
audição e fala da língua espanhola. Espera-se que os textos e os exercícios 
selecionados possam ajudá-lo a ampliar a sua aprendizagem e o seu vocabulário. O 
curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais 
administrativos que atuam nessas instituições. 

132 

Fiscalização Interestadual 
de Transportes de 
Passageiro 

Este curso foi produzido com base no Manual de Procedimentos Operacionais de 
Fiscalização de Transporte de Passageiros e Cargas da CGO/DPRF, elaborado 
num esforço conjunto por vários profissionais do DPRF. Espera-se com este curso 
estabelecer procedimentos operacionais para a correta execução da fiscalização do 
serviço de transporte interestadual de passageiros, com a devida segurança e 
eficiência, a partir da observância dos preceitos constitucionais e das normas 
técnicas e legais, de modo a desenvolver atividades como coibir o transporte 
clandestino e irregular, combatendo as ocorrências de acidentes. O curso se destina 
aos profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar, Guardas Municipais, Polícia 
Federal, e Polícia Rodoviária Federal. 

19 

Formação de Formadores 
- Senasp 

Este curso tem duas versões uma para a polícia federal FFPF e outra para as 
demais corporações – FFSP.  O curso foi elaborado com o objetivo de subsidiar a 
ação pedagógica dos instrutores e professores que compõem o corpo docente das 
academias e centro de formação na área de segurança pública.  
Nele o aluno não encontrará respostas prontas, mas sim a oportunidade de ter 
acesso a informações que o auxiliarão: a refletir sobre sua atuação como professor, 
a planejar, desenvolver e avaliar as atividades de aprendizagem. Curso específico 
para profissionais que atuam nos centros de formação de profissionais da área de 
segurança pública (professores, monitores e equipe técnico-pedagógica) 

7 

Formação de Tutores 2: 
Acompanhamento de 

Curso exclusivo para  profissionais vinculados ao sistema e segurança pública que 
já seja tutores da Rede EAD. 5 
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Cursos / Eventos EAD Finalidade Qtd. Serv. 
Capacitados 

Fórum 

Gestão de Projetos 

Para não se desperdiçar recursos em ações improvisadas, para não se perder 
oportunidades importantes de novas realizações, para se alcançar mais eficiência e 
eficácia na execução dos planos, o gerenciamento de projetos tem se transformado 
em ciência estudada, debatida, padronizada, metodizada e apoiada por ferramentas 
especializadas de tecnologia da informação. Neste curso você terá a oportunidade 
de ver, ao longo do curso, muitos aspectos importantes dessa nova ciência, desde 
seu "nascimento" no mundo moderno até seu estágio contemporâneo. A partir daí, 
você vai poder escolher fazer parte do seu futuro, desde o ambiente interno de sua 
corporação até o restante do mundo. O curso se destina aos profissionais da área 
de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas 
instituições, notadamente, na área de gestão. 

109 

Inglês 1 

Através de temas presentes no cotidiano, você será encorajado a desenvolver as 
habilidades de leitura e escrita presentes em cada módulo, assim como, exercitar a 
produção oral, por meio de exercícios que envolvem a audição e a fala, além de 
conhecer um pouco mais sobre a importância da Língua Inglesa em nossas vidas. O 
curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais 
administrativos que atuam nessas instituições. 

275 

Libras 

Este curso, voltado aos agentes da Segurança Pública Nacional, visa à promoção 
da acessibilidade das pessoas surdas e sua inclusão social, por meio da 
comunicação em Libras. Página 44 de 78  
As vídeo-aulas apresentam conteúdo teórico-prático contextualizado aos aspectos 
da cultura e da comunidade surdas e ao trabalho realizado pelas forças que 
compõem a Segurança Pública, favorecendo a construção de uma aprendizagem 
significativa e de acordo com as políticas públicas de inclusão e acessibilidade 
brasileiras.  
Dada as características da comunicação viso-espacial, a aprovação do curso está 
condicionada além do desempenho na prova escrita e da qualidade de participação 
nos fóruns, obrigatoriamente, ao envio de dois vídeos de caráter avaliativo. O curso 
se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais 
administrativos que atuam nessas instituições. 

54 

Licitações e Contratos 

O curso objetiva fornecer conhecimentos básicos sobre licitações e contratos 
administrativos referentes à Administração Pública, garantindo com isto a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção de propostas mais 
vantajosas para a Administração Pública em cada caso específico. O curso se 
destina aos profissionais da área de segurança pública e aos profissionais 
administrativos que atuam nessas instituições. 

123 

Local do Crime: 
Isolamento e Preservação 
– VA (também conhecido 
como preservação de 
local de crime)  

Este curso tem por objetivo criar condições para que o profissional da área de 
segurança pública possa: reconhecer a sensibilidade e peculiaridades do local de 
crime; analisar a legislação pertinente ao tema; identificar elementos básicos 
pertinentes ao tema; listar as primeiras providências a serem executadas no local de 
crime; enumerar seqüência de procedimentos para isolar e preservar o local; 
identificar os procedimentos gerais da investigação; identificar os procedimentos 
gerais dos exames periciais e policiais; reconhecer a importância da prova material 
para a comprovação da autoria do crime. O curso se destina aos profissionais da 
área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas 
instituições. 

83 

Operações de 
manutenção da paz e 
policiamento internacional 

Curso destinado operações de manutenção da paz e  policiamento internacional 
como meio de adquirir os conhecimentos necessários para o desenvolvimento do 
trabalho.  

43 

Planejamento Estratégico 

O curso visa gerar oportunidade de reflexão sobre temas como: a qualificação 
profissional, o estudo epidemiológico da violência e do crime, a reestruturação 
Página 53 de 78  
organizacional e infra-estrutural e a priorização do pensamento estratégico. O 
objetivo é a familiarização com as metodologias apresentadas para que você tenha 
melhores condições de colaborar com o planejamento estratégico de sua 
organização. O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e 
aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

80 

Português Instrumental 

A competência de expressar-se por escrito é uma exigência cada vez mais 
emergente no meio profissional. Esse curso busca viabilizar a apreensão escrita da 
língua portuguesa, de maneira a facilitar e estimular a conquista pelo 
aperfeiçoamento na comunicação e expressão textual dos profissionais de 
segurança pública. O curso criará condições para que o aluno possa: compreender 
e desenvolver a comunicação oral e escrita em situações diversas, considerando o 
estilo pessoal e a adequação ao contexto comunicativo; ampliar os conhecimentos a 
respeito da língua portuguesa de forma a aprimorar as habilidades comunicativas 
orais e escritas, para informar, argumentar, persuadir, emocionar e se relacionar 
com o outro; exercitar diferentes habilidades discursivas para comunicar-se com 
clareza e eficiência; revisar Página 58 de 78  
aspectos fundamentais à construção de textos em Língua Portuguesa; Fortalecer 
uma atitude crítica e autocrítica como produtor de texto. O curso se destina aos 
profissionais da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que 
atuam nessas instituições. 

103 
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Cursos / Eventos EAD Finalidade Qtd. Serv. 
Capacitados 

Redação Técnica - VA 

Produzir textos é uma tarefa fundamental e uma demanda crescente no ambiente 
de trabalho. Um bom texto possui características específicas e, acima de tudo, 
necessita comunicar uma mensagem. Entretanto, existem diferenças entre a escrita 
geral, a Página 63 de 78  escrita literária e a escrita técnica utilizada,  
principalmente, no âmbito das instituições e entre elas.  
Este curso aborda os padrões técnico-legais a serem seguidos na comunicação 
interna dos órgãos públicos. Visa criar condições para que o profissional seja capaz 
de: identificar-se como agente linguístico, reconhecendo as implicações de tal 
postura na produção de textos técnicos; reconhecer as características específicas 
dos principais documentos oficiais de forma a utilizá-los com proficiência; ampliar os 
conhecimentos sobre as questões gramaticais que mais provocam dúvidas em 
redações técnicas, de maneira a reconhecer a importância do uso da norma culta 
em textos oficiais; exercitar habilidades para a obtenção de clareza, coerência e 
coesão textuais. O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública 
e aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições. 

98 

Saúde ou Doença: de qual 
lado você está? - VA 

O curso tem por objetivo principal a sensibilização dos profissionais da Segurança 
Pública sobre a importância de se reconhecer os indicadores físicos e mentais das 
doenças que podem ser adquiridas ao longo do tempo de exercício de profissões 
com a realização de atividades estressantes. O curso se destina aos profissionais 
da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas 
instituições. 

36 

Sistemas e Gestão em 
Segurança Pública 

Esse curso articula a história das instituições de segurança pública, o conhecimento 
prático dos profissionais da área e o cenário atual da sociedade brasileira, com o 
objetivo de promover uma gestão estratégica, fundamentada na modernidade, na 
integração e na democracia, que possa subsidiar um 'modelo de gestão' de 
segurança pública baseado na premissa da participação cidadã e da valorização, 
respeito e promoção dos direitos humanos. O curso se destina aos profissionais da 
área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas 
instituições. 

66 

Tópicos em Psicologia 
Relacionados à 
Segurança Pública e 
Defesa Civil 

No curso “Tópicos em Psicologia Relacionados à Segurança Pública e Defesa Civil” 
serão tratados temas da área de Psicologia que mantém estreita relação com as 
atividades de Segurança Pública e Defesa Civil. O objetivo é fazer com que essas 
áreas possam dialogar, proporcionando uma reflexão sobre as experiências 
vivenciadas no decorrer da carreira profissional. O curso se destina aos profissionais 
da Polícia Civil, Órgãos de Perícia Criminal, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, e Sistema Prisional. 

44 

Uso da Informação na 
Gestão de Segurança 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

O uso da informação tem se constituído, nos últimos anos, como instrumento 
imprescindível ao planejamento governamental e à formulação e avaliação de 
políticas públicas no Brasil. Tal fato deve-se, em grande medida, às reformas 
gerenciais pelas quais o setor público tem gradualmente passado desde o processo 
de democratização do aparato político brasileiro. Isto implica na exigência de 
previsibilidade, planejamento e visibilidade das ações executadas e na existência de 
controles administrativos mais eficazes. Este curso tem como objetivo difundir a 
importância do uso das informações de segurança pública no Brasil em seu caráter 
gerencial e dotar policiais e agentes de segurança pública de instrumental técnico e 
conceitual para o desenvolvimento desta ação. O curso se destina aos profissionais 
da área de segurança pública e aos profissionais administrativos que atuam nessas 
instituições. 

 

Total de capacita ções  1.636 

 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  30.000 410.000 357.917 340.261 
8431 - Reintegra Cidadão - SSP- Distrito Federal 30.000 410.000 357.917 340.261 
4083 - Implementação de Programas Comunitários e Sociais  1.700.000 59.533 59.532 59.532 
0001 - Implementação de Programas Comunitários e Sociais- SSP -
Distrito Federal 1.700.000 59.533 59.532 59.532 

Total do Programa  1.730.000 469.533 417.449 399.794 

Realizações: 
Reuniões Mensais dos CONSEG/DF 

Os Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal são divididos em AISP’s (Área 
Integrada de Segurança Pública), de acordo com o planejamento proposto pelo programa Ação Pela Vida 
da Secretaria de Segurança Pública, para otimização dos resultados. Cada AISP possui um Coordenador, 
que atende pessoalmente a cada um dos CONSEG. 
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− AISP METROPOLITANA –  Brasília, Cruzeiro, Estrutural, Guará, Jardim Botânico, Lago Sul, 
Park Way e Susoeste/octogonal; 

− AISP SUL – Candangolândia, Gama Rural, Gama Urbano, Núcleo Bandeirante, Recanto 
das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II e Santa Maria; 

− AISP OESTE – Águas Claras Vertical, Águas Claras Horizontal, Brazlândia Urbana, 
Brazlândia Rural, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e Vicente Pires; 

− AIPS LESTE – Fercal, Itapoã, Lago Norte, Paranoá Rural, Paranoá Urbano, Planaltina, São 
Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II e Varjão. 

Conforme o Decreto que regulamenta os Conselhos Comunitários de Segurança, são órgãos 
efetivos das reuniões, a Polícia Militar do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito 
Federal, DETRAN/DF, Polícia Civil do Distrito Federal, Administrações Regionais, AGEFIS, SEDEST, CRE, 
Batalhão Escolar da PMDF e DER.  

As reuniões acontecem mensalmente, seguindo um cronograma pré-estabelecido e acordado 
entre o presidente do conselho e o coordenador da área. Os horários e locais são confirmados com uma 
semana de antecedência para que as escalas semanais sejam enviadas aos órgãos efetivos, oferecendo 
tempo hábil para que estejam presentes os membros. Possuem como público-alvo a sociedade em si, que 
tem a oportunidade de explanar as deficiências em suas localidades para que as mesmas sejam sanadas.  

Capacitação das lideranças comunitárias 
Evento que visou capacitar os membros colaboradores e lideranças comunitárias a respeito da 

temática “Participação Social na Segurança Pública”. As palestras foram ministradas nas Regiões 
Administrativas de Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Estrutural, Gama, Planaltina, Santa Maria, 
Brazlândia, Recanto das Emas e Ceilândia, em horário e local escolhidos pela própria comunidade. Ao todo 
foram oito palestras, com público estimado de 235 lideranças. 

Pré-Conferência dos CONSEG/DF 
Promovida pela Coordenação de Articulação no dia 09 de Abril de 2013 no Auditório da UDF. O 

evento visou acompanhar as transformações da sociedade e consequentes necessidades de reformulações 
das normas que regulamentam os CONSEG/DF através de uma discussão entre membros da COAC e os 
conselheiros para subsidiar a reformulação do Decreto N° 28.945/07.  

Ressalta-se o teor histórico deste evento, pois dentro desta pré-conferência, houve a 
participação efetiva da sociedade civil na reformulação/elaboração do decreto que regula os conselhos. 

A Pré-Conferência foi destinada aos membros das diretorias dos Conselhos Comunitários de 
Segurança, ativos no Distrito Federal, com direito à voz e voto acerca da legislação pertinente. 

I Conferência dos CONSEG/DF 
No dia 09 de Maio de 2013, na UDF, foi demonstrada às diretorias dos CONSEG a proposta de 

reformulação do Decreto que regulamenta as atividades dos Conselhos, e teve seus termos finais 
aprovados em assembleia geral. 

Capacitação dos candidatos às eleições 2013 dos CON SEG/DF 
No dia 28 de agosto de 2013 foi apresentado o planejamento das eleições aos candidatos à 

presidência e vice-presidência dos Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal. Na 
oportunidade foram explicados os procedimentos para as regiões administrativas em que houve a inscrição 
de apenas uma chapa (aclamação) e também os locais em que houve mais de uma (votação).  

Eleições 2013 CONSEG/DF 
No dia 28 de setembro de 2013 foram realizadas eleições para 34 Conselhos Comunitários de 

Segurança do Distrito Federal em repartições públicas, fornecidas pelas Administrações Regionais, com 
policiamento ostensivo da Polícia Militar do Distrito Federal. Em 27 Conselhos houve aclamação, por só 
haver uma chapa concorrente, e em 7 houve votação. As mesmas ocorreram de 15 às 17 horas e 13 às 18 
horas, respectivamente.  

O processo eleitoral foi amparado legalmente pela Portaria N° 20 de 16 de Março de 2011 e 
pelo Decreto N° 28.495 de 05 de Dezembro de 2007. 

Posse da Diretoria dos CONSEG/DF  
No dia 17 de Outubro de 2013, no Salão Branco do Palácio do Buriti, foi dada a posse à 

diretoria dos Conselhos Comunitários de Segurança pelo atual Governador do Distrito Federal. Na mesma 
oportunidade, o novo Decreto que regulamenta os CONSEG/DF, com as devidas alterações, foi assinado.  



Relatório Anual de Atividades  – SSP/DF – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1110 

 

Além da diretoria, estiveram presentes na solenidade os familiares dos referidos, as 
autoridades dos órgãos efetivos, ex-presidentes, Secretário de Segurança e Subsecretário de Programas 
Comunitários.  

Programa Companhia de Teatro Pátria Amada 
O programa “Companhia de Teatro Pátria Amada - CTPA” tem por finalidade promover 

atividades culturais e realizar encenações teatrais de caráter educativo para prevenir e enfrentar a violência, 
sobre o uso do crack e de outras drogas, a criminalidade, a discriminação e a intolerância, tendo por 
premissa a valorização da pessoa humana e a convivência pacífica em comunidade. (Artigo 12 do Decreto 
33.245 de 05 out. 2011 - Cria o Programa Segurança Comunitária em Ação - Pró-Comunidade). 

No ano de 2013 o Programa de Companhia Teatro Pátria Amada realizou 67 eventos com a 
participação total de 17.630 participantes. 
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Programa Picasso não Pichava 

O programa “Picasso não Pichava” é destinado à execução de atividades culturais e artísticas 
para crianças, adolescentes e jovens envolvidos ou não com práticas delituosas, em especial a pichação ou 
outro meio de conspurcação de edificação ou monumento urbano.  

No ano de 2013 o Programa de Picasso Não Pichava realizou 24 eventos com a participação 
total de 1.375 participantes. 

Programa Segurança com Cidadania  

O programa “Segurança com Cidadania” tem por finalidade realizar a integração e articulação 
dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e o Departamento de 
Trânsito do Distrito Federal com a comunidade, com as Administrações Regionais e com os demais órgãos, 
mediante o desenvolvimento em conjunto de atividades para prevenir, controlar e enfrentar a violência, o 
uso do crack e de outras drogas, a criminalidade, a discriminação e a intolerância, e são destinadas à 
formação e inclusão social de crianças, adolescentes, jovens e comunidade em geral expostos à violência 
urbana ou em situação de vulnerabilidade social.  

No ano de 2013 o Programa de Segurança com Cidadania realizou 07 eventos com a 
participação total de 25.540 participantes. 
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Programa Intervalo Cultural 
O programa “Intervalo Cultural” tem por objetivo promover a atuação conjunta, simultânea e 

articulada dos diversos subprogramas, projetos e ações do Pró-Comunidade e alcançar maior efetividade 
nas atividades destinadas a prevenir e enfrentar a violência, a criminalidade, a discriminação e a intolerância 
nos estabelecimentos de ensino do Distrito Federal, bem como orientar crianças, adolescentes e jovens 
expostos à violência urbana ou em situação de vulnerabilidade social.  

No ano de 2013 o Programa de Intervalo Cultural realizou 74 eventos com a participação total 
de 13.882 participantes. 

 
 Programa Esporte à Meia-Noite 

O programa “Esporte à Meia-Noite” tem por objetivo a prevenção e o enfrentamento da 
violência e da criminalidade juvenil, mediante o desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e 
educativas para adolescentes e jovens.  

No ano de 2013 o Programa de Esporte à Meia-Noite realizou 180 eventos com a participação 
total de 106.593 participantes. 

Além dos eventos específicos realizados, o programa Esporte à Meia-Noite, atua diariamente 
com atendimento nos núcleos de funcionamento em todo o Distrito Federal. 

Atendimento Por Mês 
Núcleos  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Planaltina  444 1464 1870 2029 2613 2027 2261 2254 2203 1875 1395 20.435 

Aguas Claras  165 317 564 623 657 220 620 690 473 419 300 5.048 

Sobradinho Ii  851 1156 1140 1239 1203 1392 1268 1349 1186 1449 1080 13.313 

Santa Maria  67 574 832 540 893 1229 962 1236 557 503 375 7.768 

Itapoã  542 1129 1338 1178 922 922 1041 1327 1050 1084 810 11.343 

São Sebastião  263 686 848 501 597 291 427 623 515 488 360 5.599 

Samambaia  349 962 1103 1204 1100 1447 1281 914 975 929 690 10.954 

Gama  508 1316 1732 1119 984 1055 1155 1143 820 736 540 11.108 

Estrutural  550 993 1152 1216 760 717 672 782 737 569 420 8.568 

Ceilândia  224 1111 886 885 790 1255 909 1013 855 556 405 8.889 

Brazlândia  0 0 0 192 388 500 502 596 543 487 360 3.568 

Total Geral  106.593,00 
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Coordenação de Articulação Comunitária 

Os Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEG - têm por finalidade reunir a 
comunidade e suas lideranças com as autoridades locais, constituindo-se em fonte de obtenção de 
subsídios da sociedade para aperfeiçoar a atuação dos órgãos de segurança pública. 

No ano de 2013 a Coordenação de Articulação Comunitária realizou 180 eventos com a 
participação total de 5.727 participantes. 

Nos eventos realizados pela Coordenação de Articulação Comunitária foram quantificadas as 
reuniões realizadas nos Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal. 
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Coordenação de Capacitação e Polícia Comunitária 
A coordenação de capacitação e Polícia Comunitária tem por finalidade a capacitação de 

profissionais da área de Segurança Pública e a comunidade. Orientada pela filosofia e estratégia 
organizacional de segurança comunitária, bem como a formação de servidores multiplicadores do curso em 
questão, a atuar na docência da filosofia de polícia comunitária e na mobilização social das lideranças 
comunitária. Esta capacitação visa garantir ao máximo a difusão dessa estratégia organizacional e filosofia 
no âmbito das instituições do Sistema de Segurança Pública e a comunidade, em todos os entes federados. 

No ano de 2013 a Coordenação de Capacitação e Polícia Comunitária – CCPCOM realizou 19 
eventos com a participação total de 272 participantes. 

 

 

Cursos realizados em 2013 
Foram realizados diversos cursos em 2013, entre eles duas turmas de Multiplicador de Polícia 

Comunitária; cinco turmas de Promotor de Polícia Comunitária; dez turmas de capacitação de seguranças 
em condomínios; quinze turmas de Capacitação de Lideranças Comunitárias e três edições do Programa 
"Crack é Possível Vencer". 
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Curso s Participantes  
Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária – Programa “Brasil Mais Seguro”.  Destinado aos policiais 
militares e bombeiros militares com atuação na área da Região Administrativa de Riacho Fundo I e Riacho Fundo 
II. 

26 

Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária – Edição 1 –Programa “Crack, é possível vencer” – 
Destinado aos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares com atuação nas áreas centrais das Regiões 
Administrativas de Brasília, Ceilândia e Taguatinga. 

36 

Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária – Programa “Brasil Mais Seguro” – 1ª Edição. – Destinado 
aos alunos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do DF. 64 

Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária – Edição 2 –Programa “Crack, é possível vencer” – 
Destinado aos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares com atuação nas áreas centrais das Regiões 
Administrativas de Brasília, Ceilândia e Taguatinga. 

36 

Curso: Tópicos Especiais em Policiamento e Ações Comunitárias (TEPAC) – Redes de Atenção e Cuidado – 
Programa “Crack, é possível vencer” – CNMPC – Módulos 1 -  Turma 2 – Destinado aos policiais civis, policiais 
militares e bombeiros militares com atuação nas áreas centrais das Regiões Administrativas de Brasília, Ceilândia 
e Taguatinga. 

28 

Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária – 1ª Edição – “Programa Crack, é possível vencer”  – 
Destinado aos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares com atuação nas áreas centrais das Regiões 
Administrativas de Brasília, Ceilândia e Taguatinga. 

28 

Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária – Riacho Fundo I – Destinado aos policiais militares e 
bombeiros militares com atuação na área da Região Administrativa de Riacho Fundo I e Riacho Fundo II. 

27 

Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária – Destinado aos policiais militares e lideranças comunitárias 
com atuação na área da Região Administrativa de Itapoã. 31 

Total  276 
 

Demonstrativo geral de atendimento  
 

Programas  Quantidade de Ações /Eventos  Quantidade d e Participantes  

 

180 106.593 

 
24 1.375 

 

67 17.630 

 
07 25.540 

 
74 13.882 

 

180 5.727 

 
19 272 

Total  551 171.019 

3. Perspectivas para 2014  

− Realização de mais simulações para treinamento dos Protocolos e Procedimentos para um 
“feedback” positivo dos esforços empreendidos durante o ano de 2013, no evento máximo, a Copa FIFA 
2014, bem como nos eventos que ainda sediaremos nesta Capital; e 

− Maior integração entre as Instituições no sentido de apresentar para o mundo um trabalho 
de excelência ao que diz respeito aos Grandes Eventos. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A Secretaria de Segurança, no exercício de 2013, iniciou a implantação de projetos com vistas 
à redução da criminalidade, buscou a integração das corporações (realizando operações conjuntas), 
implementou programas de Segurança Publica com parceria de outros órgãos, reestruturou as unidades e 
aperfeiçoou os agentes com capacitações, sempre com o foco de proporcionar segurança e qualidade de 
vida aos cidadãos do DF.  

O resultado de todo trabalho com planejamento e investimentos nas operações de 
responsabilidade da Secretaria foram satisfatórios e eficazes. As políticas de repressão ao crime, projetos 
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de construção e ampliação de unidades prisionais, aperfeiçoamento de agentes de segurança pública, 
foram realizadas para melhor servir e promover qualidade de vida a população, como para futura atuação 
na recepção, com segurança dos visitantes, nos Grandes Eventos Internacionais em 2014, que ocorrerá 
nesta Capital. 

Para o exercício de 2014 as perspectivas são: a Instalação de 765 (setecentos e sessenta e 
cinco) novas Câmeras para o Monitoramento das cidades satélites do Distrito Federal, 2ª Fase, e o termino 
das obras do Sistema Penitenciário do Distrito Federal que diminuirão em 4.600 vagas o déficit de vagas 
nos presídios da Capital Federal. 
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18.1. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF – UO: 24.103 
A PMDF está constitucionalmente inserida no contexto da estrutura estatal de Segurança 

Pública. O art. 144 da Constituição Federal trata da Segurança Pública e assim dispõe acerca da polícia 
militar: 

“Artigo 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: 

I. Polícia federal; 
II. Polícia rodoviária federal; 
III. Polícia ferroviária federal; 
IV. Polícias civis; 
V. Polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública... .” 
Atualmente a Lei º 12.086/2009, trata da organização básica da Polícia Militar do Distrito 

Federal, sendo regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.165/2010, e pelo Decreto Distrital nº 31.793/2010, 
onde define-se ao Alto Comando composto pelo Comando Geral, Sub-comando Geral Chefe do Estado 
Maior e seis Departamentos, e ainda define toda a estrutura da Corporação. 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total  Com cargo 

em comissão 
Sem cargo 

em comissão 
Com cargo 

em comissão  
Sem cargo 

em comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 242 3.025 180 9.817 13.264 

Requisitados 
Órgãos do GDF 707 - - - 707 
Órgãos do Governo Federal 182 - - - 182 

Outros 
 Civis do Quadro do GDF - 40 - - 40 
Terceirizados (FUNAP) 178 - - - 178 

Subtotal (Força de Trabalho)  1.309 3.065 180 9.817 14.371 
(-) Cedidos para outros órgãos 889 - - - 889 

Total Geral  420 3.065 180 9.817 13.482 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  669.242 0 0 0 
1474 - Construção de Quartéis  220.000 0 0 0 
1482 - Reforma de Quartéis  500.000 0 0 0 
1575 - Implantação de Unidade Administrativa  2.033.860 0 0 0 
3029 - Modernização e Reequipamento das Unidades de 
Segurança Pública 7.481.654 24.283.756 14.291.326 14.291.326 
9511 - Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança 
Pública- Policiamento Ostensivo - PMDF- Distrito Federal 7.481.654 24.283.756 14.291.326 14.291.326 
3678 - Realização de eventos  200.000 98.347 48.347 48.347 
2346 - Realização de eventos-Polícia Militar-Distrito Federal 50.000 48.347 48.347 48.347 
4031 - Monitoramento por Câmera de Vídeo  150.000 0 0 0 
4189 - Implementação de Projetos Junto a Comunidade - PM 250.000 0 0 0 

Total do Programa  11.504.756 24.382.103 14.339.673 14.339.673 

 A corporação, dentro do Programa de Segurança Pública utilizou, fundamentalmente, seu 
orçamento para a manutenção das viaturas recém-adquiridas e contratação de serviços em gerais. 

 Além de utilizar os recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal, realizou 
a manutenção de sua frota, adquiriu material de sinalização, equipamentos de proteção Individual, contratou 
consultoria e  tecnologia da informação.  
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A corporação também deu continuidade à reestruturação das Unidades Policiais Militares, 
concluiu a construção de novos quartéis, adquiriu novos armamentos para emprego tático operacional, 
adquiriu novos equipamentos de processamentos de dados, deu continuidade à expansão de sua rede de 
transmissão de dados, dentre outras ações realizadas. Todas estas realizações deram-se com intuito de 
estar preparada, face ao evento esportivo que se avizinha e ainda com escopo de bem atender o seu cliente 
final, que é a sociedade brasiliense.  

Dentre umas das principais ações da PMDF, destaca-se a questão do endomarketing, onde 
várias políticas públicas foram iniciadas com o fim de valorizar o público interno, almejando a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados à sociedade brasiliense na ponta da linha, de forma que estas ações 
reflitam diretamente no cliente final. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
004 – Aumentar a segurança no Distrito Federal, uti lizando-se de tecnologia de ponta, modernos 
equipamentos e do trabalho desenvolvido por Policia is Militares altamente capacitados.  

 

Indicadores:  
 

Denominação do indicador Unidade  
de Medida 

Índice Mais 
Recente Apurado em  Periodicidade 

De Apuração 
Desejado / alcançado Fonte da 

Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano  

Número de viaturas em 
condições de atendimento / 
patrulhamento  

Unidade 430  31/12/2010 
Turno de serviço 

de 24 horas 
450 / 
752 

470 / 
532 

490 /  
- 

510 /  
- 

Mapa de 
controle de 
viaturas do 

DOp 

Tempo resposta Minutos 12,3 31/12/2010 Mensal 4.5 / 
12,8 

11,5 / 
11,36 

11 /  
- 

10,5 /  
- 

SGO - PMDF 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
005 - Proporcionar segurança adequada a grandes eve ntos, por meio da utilização de modernas 
técnicas operacionais, emprego do policiamento oste nsivo e de tecnologia de ponta, estando em 
condições de fazer frente a possíveis atos terroris tas.  

 

Indicadores:  
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado 
Fonte da Informação 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Efetivo diário 
empregado no 
policiamento 
ostensivo 

Unidade 3.000 31/12/2010 Diária 
3.000 / 
2.957 

4.000 / 
3.100 

4.500 /  
- 

4.000 /  
- 

Seção de Planejamento 
do Departamento 
Operacional – Mapa de 
Efetivo Diário 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
006 - Ampliar o atendimento à comunidade brasiliens e, por meio dos projetos sociais desenvolvidos 
pela Polícia Militar, buscando melhoria no inter-re lacionamento entre polícia e comunidade.  

 

Indicadores:  

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano  

Número de reuniões comunitárias 
com participação da Polícia Militar 

Unidade 4 31/12/2010 Mensal 10 / 
396 

15 / 
420 

18 /  
- 

20 /  
- 

Sistema DITEL 

Número de palestras 
desenvolvidas por Policiais 
comunitários 

Unidade 20 31/12/2010 Mensal 30 / 53 
40 / 
388 

50 /  
- 

60 /  
- 

Relatórios das 
Unidades 

2. Outras Realizações  

Foram realizadas ações não orçamentárias com fito de se alcançar o proposto no PPA, e ainda 
foram realizadas diversas aquisições de bens e serviços com orçamento do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal. 
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PROGRAMA DE GESTÃO:  

6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SE GURANÇA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

2619 - Atenção À Saúde e Qualidade de Vida  150.000 0 0 0 
3046 - Modernização da Gestão Pública  150.000 0 0 0 
4039 - Manutenção de Veículos  300.000 584.730 583.951 583.951 
0003 - Manutenção de Veículos-Manutenção da Frota Oficial da PMDF 
Oper. Adm.-Distrito Federal 

300.000 584.730 583.951 583.951 

4057 - Assistência Médica  0 35.000.000 34.954.944 0 
0005 - Assistência Médica- Serviços Médicos e Odontológicos Aos 
Policiais Militares e Seus dependentes Legais-Distrito Federal 

0 35.000.000 34.954.944 0 

4088 - Capacitação de Servidores  200.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  11.048.703 9.597.813 9.597.812 9.450.678 
8765 - Administração de Pessoal-Polícia Militar-Distrito Federal 11.048.703 9.597.813 9.597.812 9.450.678 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  195.000 195.000 177.650 177.650 
9584 - Concessão de Benefícios a Servidores- Polícia Militar-Distrito 
Federal 

195.000 195.000 177.650 177.650 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  673.120 523.115 487.728 487.728 
9685 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Polícia Militar-
Distrito Federal 

673.120 523.115 487.728 487.728 

Total do Programa  12.716.823 45.900.658 45.802.086 10.700.007 

 
Foram contratadas empresas para fornecimento de peças e serviços para frota operacional da 

Corporação, o que proporcionou uma maior presença das viaturas da PMDF nas ruas e consequentemente, 
no policiamento ostensivo, aumentando assim a sensação de segurança da sociedade do Distrito Federal 

Os recursos destinados a pagamento de Pessoal da PMDF, foram utilizados também, para o 
pagamento de despesas com gratificações  e benefícios aos servidores civis que pertencem ao quadro de 
pessoal civil da Corporação. 

Devido a falta de dotação orçamentária para realização de despesas e com escopo de atender 
às demandas de assistência médica e Odontológica aos Policiais Militares, seus dependentes e 
pensionistas, foi criado um Crédito Adicional Especial com a ação orçamentária de Assistência Médica. Isto 
ocorreu devido a bloqueios e remanejamentos realizados no orçamento destinado a saúde, dentro do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal e ainda ao não atendimento a proposta orçamentária encaminhada pela 
Corporação para o exercício financeiro de 2013, dentro do FCDF. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO:  

6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3232 - Ampliação d e Unidades d e Ensino Fundamental  400.000 0 0 0 
Total do Programa  400.000 0 0 0 

 
PROGRAMA TEMÁTICO:  
6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhad o Liquidado  

4083 - Implementação d e Programas Comunitários e Sociais  50.000 50.000 0 0 
Total do Programa  50.000 50.000 0 0 

 
Diversos projetos foram desenvolvidos pelo Centro de Policiamento Comunitário e Direitos 

Humanos, tais como: o atendimento direto à sociedade nas escolas, nos conselhos comunitários de 
segurança, no programa “Ação Pela Vida”, agindo na prevenção primária com palestras sobre drogas, 
violência escolar, bulling, lei Maria da penha, entre outros temas. Tais projetos tem o objetivo de aproximar 
ainda mais Polícia e sociedade, dentro de uma perspectiva de que é necessário a participação de todos os 
segmentos sociais. 
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3. Informações complementares           

Realizações da Instituição utilizando-se do Fundo C onstitucional do Distrito Federal:  

Com vistas a aumentar a efetividade da Corporação, no desenvolvimento de seu negócio, que 
é o  Policiamento Ostensivo e a transmissão de sensação de segurança a sociedade do Distrito Federal,  

diversos investimentos foram realizados pela Instituição no exercício financeiro de 2013, tais 
como: Tecnologia da Informação, Construção de Novos quartéis, aquisição de novas viaturas, aquisição de 
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), Armamentos, dentre outros. 

Ainda neste exercício, a Polícia Militar do Distrito Federal concluiu a obra de construção da 
sede do 17º BPM- Águas Claras-DF, e do 1º Batalhão Escolar da PMDF. Estão em andamento as obras de 
construção da sede do 1º e 18º Batalhões da PMDF, do novo Centro Médico da PMDF e a Sede do 
Batalhão de Aviação Operacional da PMDF, 

A Polícia Militar Adquiriu ainda em 2013, 413 novas viaturas otimizando seu Processo 
finalístico,  adquirindo também duas aeronaves para Patrulhamento aéreo.   

Realizações pelo Fundo Constitucional 
− Aquisição de softwares; 
− Estudos e Projetos; 
− Obras em andamento; 
− Aquisição de aparelhos de medicação e orientação; 
− Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos; 
− Aquisição de armamentos; 
− Coleções e materiais bibliográficos; 
− Aquisição de equipamentos de manobra e patrulhamento; 
− Aquisição de equipamentos de proteção, segurança e socorro; 
− Aquisição de máquinas e equipamentos gráficos; 
− Aquisição de equipamentos de processamentos de dados; 
− Aquisição de equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos; 
− Aquisição de mobiliário em geral; 
− Aquisição de veículos de tração mecânica; 
− Aquisição de acessórios para veículos. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Observa-se no exercício de 2013 um desenvolvimento dos programas sociais, os quais 
aumentaram de forma considerada o atendimento ao público, onde a prevenção primária e conscientização 
são ações cujos reflexos logo serão sentidos na sociedade, seja na conscientização da importância de um 
trânsito mais seguro, ou mesmo a abordagem clara e direta dos problemas das drogas, junto às crianças 
em fase educacional.  

A Corporação caminha ainda, para melhorar as condições de atendimento ao seu público, 
buscando meios para diminuir o tempo de resposta quando da solicitação e o atendimento por parte da 
polícia ao chamado da sociedade. 

Durante o exercício financeiro de 2013, a despesa de custeio (Custeio da Máquina - Outras 
Despesas Correntes da Corporação), nas suas três áreas que são, custeio da folha, custeio da assistência 
médica e manutenção da corporação de seus serviços essenciais, teve um aumento considerável.  Este 
aumento fez com que estas áreas fossem suplementadas em sua maioria, com orçamento da área de 
investimento da corporação, o que inviabilizou alguns projetos, impactando de forma direta o processo 
finalístico da Instituição.  

Cabe lembrar também que, por determinação do setorial do orçamento responsável pela 
gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal, houve vários remanejamentos de créditos da 
Corporação o que inviabilizou ainda mais os projetos que estavam sendo desenvolvidos, para atender às 
demandas da Copa do Mundo. Assim, todo o Planejamento da Instituição teve que ser modificado, visando 
adequar-se a nova realidade orçamentária. Por fim, cabe também citar aqui o problema que houve com a 
Assistência Médica no final do exercício financeiro de 2013, onde ocorreu uma grave crise ao Sistema de 
Saúde da PMDF, em virtude da falta de orçamento para se empenhar a despesa ainda que fosse inscrita 
em Restos a Pagar. 
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18.2. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERA L – CBMDF – UO: 
24.104 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à 
segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, e 
ainda força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida 
pela União nos termos do inciso XIV do art. 21 e dos §§ 5o e 6o do art. 144 da Constituição Federal, 
subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se à execução de serviços de perícia, prevenção e 
combate a incêndios, de busca e salvamento, e de atendimento pré-hospitalar e de prestação de socorros 
nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja 
necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 61 2.090 00 3.904 6055 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 06 00 00 00 06 

Requisitados 
Órgãos do GDF - - - - 201 
Órgãos do Governo Federal - - - - 64 

Outros Efetivos (PTTC) 00 257 00 00 257 
Subtotal (Força de Trabalho)  67 2.090 00 3.904 6.141 
(+) Cedidos para outros órgãos - - - - 07 

Total Geral  67 2.347 00 3.904 6.148 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  O total de civis e militares é de 6.334, sendo 6.327 militares, 1 civil efetivo e 6 civis sem vínculo. Quanto aos militares 
requisitados foi informado apenas o total, haja vista não existir a informação sobre a situação dos cargos em comissão. Fonte: DIGEP. PTTC – fonte 
DINAP 

A prestação de tarefa por tempo certo - PTTC, tratada no artigo 114 da Lei nº 12.086 de 6 de 
novembro de 2009 e regulamentada por meio do Decreto Distrital nº 31.856 de 30 de junho de 2010, é a 
execução de encargo, incumbência, tarefa ou missão de caráter voluntário e temporário, em organizações 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo bombeiro militar da inatividade que se encontre na 
reserva remunerada e, em caráter excepcional, reformado, conforme as regras estabelecidas na Portaria nº 
39 de 21 de agosto de 2012, publicada no Boletim Geral nº 161 de 27 de agosto de 2012. 

Os militares nomeados para a prestação de tarefa por tempo certo, em organizações do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, destinam-se ao atendimento das atividades, de caráter voluntário e 
temporário, desde que inexista no serviço ativo do CBMDF, pessoal militar habilitado e disponível para o 
exercício das seguintes atividades: 

I - professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação;  
II - administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia;  
III - apoio e em complemento a atividade operacional; e  
IV - realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, a critério do 

Comandante-Geral. 
A Administração de pessoal do CBMDF visou à concessão de aproximadamente 61 

gratificações mensais, remuneradas pelo Tesouro do GDF, a servidores ativos do Órgão. 

1. Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenha do Liquidado  

1482 - Reforma de Quartéis  500.000 0 0 0 
3029 - Modernização e Reequipamento das Unidades de 
Segurança Pública 4.385.444 8.094.132 3.456.750 25.250 
9510 - Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança 
Pública-SAMU - CBMDF/SE- Distrito Federal 4.385.444 8.094.132 3.456.750 25.250 
3678 - Realização de eventos  100.000 99.850 99.850 99.850 
2347 - Realização de eventos- CBMDF- Distrito Federal 100.000 99.850 99.850 99.850 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenha do Liquidado  
8502 - Administração de Pessoal  3.939.586 4.164.052 4.163.347 4.163.347 
0088 - Administração de Pessoal- CBMDF- Distrito Federal 3.939.586 4.164.052 4.163.347 4.163.347 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  743.112 4.137.212 4.137.210 3.516.988 
0086 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -CBMDF- 
Distrito Federal 743.112 4.087.212 4.087.210 3.516.988 
9747 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Manutenção do 
Prédio da Banda do Corpo de Bombeiros-Distrito Federal 0 50.000 50.000 0 

Total do Programa  9.668.142 16.495.246 11.857.157 7.805.435 
 

Foi realizada uma devolução de convênio no valor de R$ 3.376.468,39 à Infraero em 
decorrência da finalização do convênio com a mesma. Os bens adquiridos destinaram-se a proporcionar 
melhores condições de armazenamento de livros e periódicos da Biblioteca da Academia de Bombeiros, 
bem como dotar outras OBMs (Organizações de Bombeiro Militar) com arquivos deslizantes, de modo a 
melhorar o acondicionamento dos processos administrativos arquivados. Assim, em decorrência desta ação 
foram adquiridos os seguintes bens: 

 
Quantidade  Material  

19,45 m2 Divisória naval 
795 m Arquivos deslizantes 
240 Bibliocanto 
2 Carrinhos para transporte de livros 

28 Armários para guarda volumes 
12 Estantes de face dupla 
03 Expositores 
45 Caixas para periódicos 

 Fonte: SAG/SIGGO 

 
Para realizar a Modernização e reequipamento das unidades de Segurança Pública do 

CBMDF, destinaram-se a complementar as aquisições em equipamentos operacionais, deste modo foram 
aplicados um valor R$ 3.456.750,00 na aquisição dos seguintes equipamentos:  

 
Quantidade  Item 

22 Ambulâncias 
150 Esfignomanômetro 
10 Estetoscópios 
60 Macas retráteis 

Fonte: SAG/SIGGO 

 
As demais aquisições para o intento de reequipamento e modernização da Corporação foram 

realizadas com recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). 
No exercício de 2013 o CBMDF realizou 75.931 atendimentos registrados pela CIADE/SSP, 

conforme quadro a seguir: 
 

Atendimentos  2012 2013 
Administrativas  7.537 8.229 
Busca e Salvamento 2.156 1.728 
Combate a Incêndio Urbano 4.527 3.966 
Combate a Incêndio Florestal  6.238 4.391 
Atendimento Pré-Hospitalar 34.168 26.864 
Acidente de Trânsito  19.336 16.049 
Prevenções 2.249 1.252 
Ocorrências Diversas 4.953 13.452 
Total  81.164 75.931 

Fonte: SEGEO/EMG 
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Ocorrências atendidas 

 
Fonte: SEGEO/EMG 

 
As atividades operacionais relacionadas com a segurança contra incêndio e pânico tiveram 

uma leve redução em 0,5% se comparadas com 2012, sendo assim distribuídas:  
 

Atividades  2012 2013 
Vistoria para Alvará de Funcionamento 1.625 2.424 
Vistoria para Habite-se 785 565 
Outras Vistorias  1.310 1.112 
Atendimento ao Público 14.556 11.610 
Consulta Prévia 3.393 2.810 
Projetos em Exigência e Aprovados  4476 3.291 
Homologação de Certificado 3.505 3.747 
Perícias de incêndio 190 132 
Exames laboratoriais químicos e elétricos 50 51 
Outros atendimentos DESEG 1897 5.862 
Total  31.787 31.604 

Fonte: DESEG/CBMDF 

 
No que se refere à realização de eventos pelo CBMDF, os recursos foram aplicados nos 

eventos integrantes das comemorações do aniversário da Corporação, de modo a ampliar o alcance do 
Estado junto à população. Podemos citar como exemplo, a tradicional “Corrida do Fogo”, realizada 
anualmente em comemoração ao aniversário do CBMDF. Este evento contou com a participação direta e 
indireta, cerca de 15 mil pessoas. Além disso, a nona edição da “Travessia do Fogo”, contou com mais de 
200 nadadores, disputando 5 tipos de provas de natação no Lago Paranoá.  

Ademais, os eventos internos visaram a integração dos bombeiros militares tais como as duas 
edições do Desafio do Imperador, uma corrida de resistência de 25 km e a Caminhada do Inativo, realizada 
no Parque da Cidade em Brasília. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

007 - Promover atendimento diuturno nas emergências  atinentes às atividades do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando a pr oteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. 
 
Indicadores:  

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
Mm/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Unidade Mantida 
Unidade 80 31/12/2010 Anual 

85/ 
80 

90/ 
71 

95/ 
- 

100/ 
- 

EMG/CBMDF 

Ocorrências Atendidas 
% 89 31/12/210 Anual 

94/ 
98,37 

95/ 
92,22 

96/ 
- 

97/ 
- 

CIADE 

Tempo-Resposta Incêndio 
Minuto 12,87 31/12/2010 Anual 

8/ 
11 

8/ 
9,46 

8/ 
- 

8/ 
- 

DESEG/CBMD
F 

  

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 

Administrativas 

Busca e Salvamento

Combate a Incêndio Urbano

Combate a Incêndio Florestal 

Atendimento Pré-Hospitalar

Acidente de Trânsito 

Prevenções

Ocorrências Diversas

2013.

2012.
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O indicador unidade mantida é definido pela relação percentual entre o número de unidades 
implantadas e o número de unidades previstas, visando assim aferir a adequação da instituição à legislação 
vigente. Contudo, a aferição deste indicador foi revisado, de modo que foram necessários alguns ajustes no 
cômputo dos valores obtidos até a presente data. Assim, observa-se que o CBMDF possui uma previsão de 
113 unidades (OBM), das quais 84 estavam implantadas em 31.12.2011, ou seja, 74% do previsto. Em 
2012, com a redução dos Comandos de Área de 7 para 4, o percentual em 31.12.2012 foi alterado para 
72%, ou 81 unidades mantidas. Em 2013, o CBMDF desmobilizou o 5º GBM – Aeroporto, implicando em 
uma nova redução, passando o índice para 71% em 31.12.2012, com 80 unidades mantidas. Observa-se 
ainda que as unidades administrativas encontram-se em sua totalidade implantadas, fato oposto ocorre com 
os Grupamentos de Bombeiros, cujo índice de implantação em 31.12.2012 foi de 44%, ou seja, a 
Corporação ainda demandará de alguns anos e investimentos contínuos para ampliar a sua capilaridade no 
Distrito Federal. 

O indicador ocorrências é a razão entre o total de ocorrências que deveriam ter sido atendidas 
pela Corporação e o número de ocorrências que de fato foram atendidas pela Corporação. Em 2012, o 
índice aferido foi de 88,53%, enquanto que em 2013 este índice foi de 83,28%. Entretanto, a meta  para 
2013 foi de atender 95% do total de ocorrências destinadas ao CBMDF. Assim, foi atingido o índice de 
92,22%, em relação à meta, ficando assim, a Corporação 2,78 pontos percentuais abaixo da meta 
estabelecida.  

Um dos fatores que influenciaram este índice foram as dificuldades encontradas pela 
Corporação em manter em operação a totalidade das viaturas tipo UR (Unidade de Resgate), ou 
simplesmente, ambulâncias. Desta maneira, houve uma participação maior de atuação de populares, 
familiares e de ocorrências não atendidas por falta de viaturas em 2013, havendo entretanto, uma tendência 
de reversão destes números, tendo em vista o início de operação das novas ambulâncias adquiridas em 
2013 já no primeiro semestre de 2014. 

O tempo-resposta para incêndio sempre foi um indicador de difícil aferição, pois há dois tempos 
a serem considerados para o cidadão. O primeiro é o tempo de comunicação entre o solicitante e a CIADE 
e o segundo é a partir do momento da comunicação da ocorrência ao CBMDF e a chegada da primeira 
viatura no local. Após vários esforços do CBMDF em 2013, conseguiu-se informatizar esse processo de 
aferição, resultando um índice de 9 minutos e 46 segundos. O resultado ainda está acima da meta, porém 
com a chegada das viaturas de combate a incêndio, a expectativa é que para o ano de 2014 conseguiremos 
atender a meta, que é de 8 minutos para o atendimento de uma ocorrência de incêndio urbano.  

2. Outras Realizações  

PROGRAMA  

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3903 - Reforma  de Prédios e Próprios  500.000 0 0 0 
Total do Programa  500.000 0 0 0 

A ação foi cancelada, não houve realização dentro deste Programa de Gestão. 

PROGRAMA  

6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SE GURANÇA PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  43.964 33.964 32.384 32.384 
8671 - Concessão de Benefícios a Servidores-CBMDF-Distrito Federal 43.964 33.964 32.384 32.384 

Total do Programa 43.964 33.964 32.384 32.384 
 
Esta ação se destina a conceder os benefícios de auxílio-transporte e alimentação aos 

servidores civis do CBMDF. 
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PROGRAMA  

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4090 - Apoio a Eventos  15.000 0 0 0 
Total do Programa  15.000 0 0 0 

 
Esta ação teve o seu crédito contingenciado ou bloqueado para atender o art. 26 do Decreto nº 

32.598/2010 (controle de despesa). 
 

PROGRAMA  

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Doação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2322 - Bombeiro Amigo  300.000 0 0 0 
Total Do Programa  300.000 0 0 0 

 
O programa Bombeiro-Mirim foi criado pela Lei nº 2.811 de 30/10/2001 e regulamentado pelo 

Decreto nº 23.237 de 23 de setembro de 2002, a fim de realizar atividades voltadas para a saúde global do 
idoso.  

Seus principais objetivos são: 
− Desenvolver atividades que visam o bem-estar físico, psicológico e social da pessoa na 

terceira idade; 
− Promover mudanças significativas na qualidade de vida dos seus participantes, através do 

cuidado com a saúde integral; 
− Oferecer à comunidade oportunidades para que o idoso permaneça integrado; 
− Criar para o idoso um espaço de produtividade que dissemine uma cultura de respeito e 

valorização constantes e, assim, permita que o mesmo continue com seu papel ativo, produtivo, afetivo e 
cidadão.   

O Programa Bombeiro Amigo atende idosos maiores de 60 anos, dentro das vagas e limites 
estabelecidos pelo Chefe dos Projetos Sociais e coordenadores militares de cada atividade. 

Atividades oferecidas compreendem ginástica, artesanato, informática, canto, horta, dança e 
atividades externas (passeios), de modo que são atendidos 875 idosos ao longo de todo o ano.  

As atividades internas do Programa Bombeiro Amigo funcionam em espaços considerados 
adequados pelos militares envolvidos. As dependências utilizadas incluíram: quadras e campos de esporte, 
pistas de corrida, salões, ginásios, salas de aulas, piscinas externas, entre outras. 

As atividades internas incluíram: 
− Atividades físicas: aulas de ginástica, alongamento, hidroginástica e esportes diversos, 

apropriados para pessoas com mais de 60 anos de idade; 
−  Atividades ocupacionais: aulas de artesanato, trabalhos manuais, cultivo de hortaliças 

(horta); 
−  Atividades culturais e pedagógicas: aulas de música, coral, dança, informática, palestras.  
− As atividades internas funcionaram em horários intercalados, nos períodos entre 7 e 17h, de 

segunda a sexta feira. 
As atividades externas ocorreram em espaços, fora das unidades militares, considerados 

adequados para prática de esportes, visitação ou lazer. Incluíram quadras poliesportivas, centros de 
exposição de artesanato, salões de festa, parques recreativos, espaços culturais entre outros. 

As atividades externas compreenderam a participação dos membros do Programa Bombeiro 
Amigo em atividades culturais, eventos públicos, atividades recreativas, festas, bailes dançantes, 
caminhadas, passeios, além de apresentações artísticas do grupo.  
  



Relatório Anual de Atividades – CBMDF – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1126 

 

PROGRAMA:  

6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES CÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2334 - Coleta Domiciliar de Leite Materno  150.000 0 0 0 
2340 - Bombeiro Mirim  300.000 13.768 13.768 13.768 
0001 - (OCA)Bombeiro Mirim-CBMDF-Distrito Federal 300.000 13.768 13.768 13.768 

Total do Programa 450.000 13.768 13.768 13.768 

 
O Programa Bombeiro Mirim foi Criado pela Lei nº 2.449, de 24 de setembro de 1999 e 

regulamentado pelo Decreto nº 21.104 de 31 de março de 2000, o Programa Bombeiro Mirim destina-se a:  
I - fornecer aos Brigadinos a oportunidade de completar sua educação, através do 

desempenho de práticas suplementares ao processo educativo, facultando aos mesmos um 
desenvolvimento mental, moral, social e físico, preparando-os para o exercício pleno de cidadania; e 

II - mobilizar a sociedade, em geral, as instituições públicas e privadas, nacionais e 
internacionais, através de ações, incentivos e programas destinados a gerar soluções eficazes e canalizar 
recursos destinados a apoiar o desenvolvimento de suas atividades. 

Atualmente o Programa Bombeiro Mirim ministra suas instruções em 12 regiões administrativas 
(Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Candangolândia, Núcleo 
Bandeirante, Paranoá, São Sebastião, Sobradinho e Planaltina), atendendo 1412 crianças e adolescentes 
ao longo de 2013. 

Dentre os objetivos específicos para o Programa Bombeiro Mirim, está a orientação dos 
Brigadinos em noções de primeiros socorros e extinção de incêndios, legislação de trânsito, prevenção de 
acidentes, doenças sexualmente transmissíveis, ecologia, práticas desportivas, cidadania,  

A Portaria nº 51, de 5 de outubro de 2012 estabelece os procedimentos para ingresso e 
acompanhamento do programa de provimento alimentar institucional na modalidade pão leite e derivados, 
na forma dos artigos 20, 21, 22 e 23 do Decreto nº 33.329/2012. 

O programa Coleta Domiciliar de Leite Materno é realizado em parceria com a Secretaria de 
Saúde, no qual atende 10 bancos de leite de diversos hospitais da rede pública de saúde, tendo realizado 
mais de 26 mil visitas domiciliares ao longo de 2013, bem como realizado a coleta de mais de 15 mil litros 
de leite materno, o que garantiu atendimento aos recém-nascidos em situação de risco, bem como 
proporcionou um pouco de alento a mães e pais neste momento difícil de suas vidas. 

3.  Informações complementares 

3.1. Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II) 
 
O Colégio é uma entidade de ensino preparatório e assistencial do Corpo de Bombeiros Militar 

do Distrito Federal - CBMDF, criado por meio da Lei Distrital nº 2.393, de 7 de junho de 1999 e 
regulamentado pelo Decreto nº 21.298, de 29 de junho de 2000. Está situado na área da Academia de 
Bombeiro Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”, no Setor de Áreas Isoladas Sul – Área Especial 03, Quadra 04 
Lote 05.  

Sendo uma escola de característica híbrida (pública e privada), foi inaugurada no dia 21 de 
fevereiro de 2000 com o propósito de oferecer o ciclo completo de aprendizagem, ou seja, a educação 
infantil, o ensino fundamental e médio, visando assim, à promoção de um ensino de qualidade por 
intermédio de uma educação transformadora e inovadora, preservando os princípios de civismo e 
patriotismo, bem como as tradições históricas do CBMDF, contribuindo para o desenvolvimento e formação 
do educando e seu preparo para o exercício da cidadania.  

A sua concepção emanou de um antigo anseio da Corporação em viabilizar aos dependentes 
dos integrantes desta gloriosa instituição, um centro de ensino de excelência a um baixo custo, conforme 
está prescrito no inciso XII, do Art. 3º do Regulamento da Organização Básica do CBMDF - Decreto Distrital 
nº 16.036, de 04 de novembro de 1994, in verbis:  

“Art. 3 - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:” 
“XII - prestar assistência social, religiosa, jurídica, educacional e médico-hospitalar a seu 

pessoal e a seus dependentes”; 
O Colégio Militar Dom Pedro II teve esta denominação em homenagem ao patrono dos Corpos 

de Bombeiros, o Imperador Dom Pedro II, que em 2 de julho de 1856, no Estado do Rio de Janeiro, criou o 
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Corpo de Bombeiros Provisório da Corte.  
O CMDP II não é contemplado com dotação orçamentária do governo para sua manutenção, 

de modo que o CBMDF mantém convênio com a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar 
Dom Pedro II (APAM/CMDP II), a qual assina o Acordo de Prestação de Serviços Educacionais com os 
responsáveis dos alunos. A arrecadação oriunda desse Acordo é revertida na manutenção do CMDP II e na 
contratação de funcionários (professores, coordenadores e administrativo). 

Em 2013, o CMDP II atendeu 2.368 crianças e adolescentes distribuídos nos 14 níveis que 
compõe a educação infantil, ensino fundamental e médio, de modo que ocorreu um aumento de 4,73% no 
número total de alunos em relação ao não de 2012, sendo que o maior aumento, de 10,72%, deu-se no 
ensino médio e o único que teve uma leve retração de 0,89% foi o ensino fundamental II.  

 
Turmas  Alunos Por Seguimentos  Total  ∆%  

Educação Infantil  
Infantil IV 88 

192 + 7,26% 
Infantil V 104 

Ensino Fundamental I (1º Ao 5º Ano)  
1º Ano 118 

747 +7,17% 
2º Ano 151 
3º Ano 168 
4º Ano 136 
5º Ano 174 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)  
6º Ano 204 

892 -0,89% 
7º Ano 221 
8º Ano 227 
9º Ano 240 

Ensino Médio  
1ª Série 229 

537 +10,72% 2ª Série 161 
3ª Série 147 

 TOTAL  2.368 +4,73% 
Fonte: CMDP II 

 
O ano de 2013 foi marcado por inúmeras conquistas do CMDP II, dentre as quais destacam-se: 
− Campeão nacional na jornada de foguetes realizado em São Paulo; 
− 13 alunos medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática; 
− 5 medalhistas na Olimpíada Brasileira de Física; 
− 10 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica; 
− 10 medalhas na Olimpíada Brasileira de Foguetes; 
− 2º colocado nas escolas públicas de Brasília no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio); 
− 19º na classificação geral das escolas públicas e particulares do DF; 
− 01  aluna classificada para etapa regional Solentrando 2012/2013 (Rede Globo); 
− 05  alunos classificados para o simulado da ONU/2013 representando nacionalmente o 

colégio. 
 

3.2.  Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCD F) 

 
Em atendimento à Decisão TCDF Nº 5.002/2005 a qual determina que as contas anuais devem 

ser acompanhadas dos valores recebidos e executados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, 
apresenta-se a seguir o relatório resumido de toda a execução do FCDF, bem como, seus respectivos 
demonstrativos contábeis. 
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PROGRAMA:  

0903 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITU CIONAIS E AS DECORRENTES DE 
LEGISLAÇÃO 

Fonte: SIGABRASIL 

 
As ações/subtítulos do orçamento aprovado para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal na 

LOA Federal através do Fundo Constitucional do Distrito Federal foi programado conforme o quadro abaixo. 

Programação da Despesa 
Unidade Orçamentária:   Código UO:  UG:170394 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Correntes  

Pessoal e Encargos Sociais  Outras Despesas Correntes  
Dotação Inicial  936.098.690 107.303.717 

CRÉDITOS 
Suplementares  30.950.000 6.950.000 
Créditos Cancelados  (1.450.000) (4.950.000) 

Dotação final 2013 (A)  965.598.690 109.303.717 
Dotação final 2012(B)  879.779.585,00 84.443.317,00 
Variação (A/B -1)*100 9,75 29,44 

 

Origem dos Créditos Orçamentários Grupos de Despesa Capital 
 Investimentos  

Dotação Inicial 91.111.390 
Créditos Cancelados  (27.333.409) 

Outras Operações  
Dotação final 2013 (A)  63.777.981 

Dotação final 2012(B) 82.107.099 
Variação (A/B -1)*100 (22,32) 

Fonte: SSAGO/SAOFI/DIOFI/CBMDF 

 
Considerando o total da provisão recebida, a Corporação executou aproximadamente 96% 

(noventa e seis por cento) do seu orçamento autorizado a partir das seguintes modalidades de contratação. 

Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos  
Unidade Orçamentária:170392  Código UO:73901  UG:170394 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada  Despesa paga  

2013 2012 2013 2012 
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)  64.132.692 476.949.102 64.132.692 50.482.102 

a) Convite 1.449 13.745 1.449 13.745 
b) Tomada de Preços 0 0 0 0 
c) Concorrência 5.067.978 3.082.774 5.067.978 3.082.774 
d) Pregão  59.063.265 473.852.583 59.063.265 47.385.583 

2. Contratações Diretas (h+i)  6.085.017 6.813.436 6.085.017 6.813.436 
h) Dispensa 1.586.680 1.262.083 1.586.680 1.262.083 
i) Inexigibilidade 4.498.337 5.551.353 4.498.337 5.551.353 

3. Regime de Execução Especial  46.130 68.199  46.130 68.199 
j) Suprimento de Fundos 46.130 68.199 46.130 68.199 

4. Pagamento de Pessoal (k+l)  1.026.370.593 922.914.697  949.939.564   854.877.718 
k) Pagamento em Folha 1.024.259.227 920.457.321 947.828.197 852.420.342 
l) Diárias 2.111.367 2.457.376 2.111.367 2.457.376 

5. Outros (não se aplica)  237.930 413.248 237.415 413.248 
6. Total (1+2+3+4+5)  1.096.872.362 1.407.158.681 1.020.440.818 912.654.702 

Fonte: SIAFI  

* A despesa com pagamento em folha para 2013 inclui os gastos efetivos em folha acrescidos 
dos gastos correntes pagos (incluindo os subelementos 08, 19, 46 e 93, descritos abaixo). 

Ação/Subtítulo  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0032 - Manutenção do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 751.924.388 732.110.877 709.279.278 
00F2 - Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal 334.980.380 334.980.380 334.980.380 

00FE - Auxílio-Alimentação aos Servidores do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal 49.673.800 49.673.800 49.672.143 

00FF - Assistência Pré-Escolar aos dependentes dos Servidores do Corpo de 
Bombeiros Do Distrito Federal 2.101.820 2.101.820 2.093.028 

Total  1.138.680.388 1.118.866.877 1.096.024.829 
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Subelemento  Descrição  

08 Outros Benefícios Assistenciais ao Servidor e do Militar 
19 Auxílio-Fardamento 
46 Auxílio-Alimentação 
93 Indenizações e Restituições 

 
Em termos de capacitação de servidores, o Comando da Corporação buscou e busca equalizar 

a formação de seu efetivo, disponibilizando aos interessados o Curso de Tecnólogo em Segurança Pública, 
com ênfase em Defesa Civil. Ao todo, quase 1.000 bombeiros já estão matriculados. Além disso, 1.627 
bombeiros participaram de 32 cursos internos visando à formação, o aperfeiçoamento e a especialização de 
oficiais e praças. 

Foram adquiridos em 2013 13.667 itens, compreendidos por viaturas, equipamentos 
operacionais, equipamentos para utilização em atividades envolvendo produtos perigosos, proteção 
individual, material de atendimento pré-hospitalar e material de combate a incêndio, ficando excluídas dessa 
contabilização, 55.600 luvas de procedimento, de modo a evitar uma interpretação equivocada dos 
resultados alcançados.  

 
Quantidades  Equipamentos  

22 Viaturas de salvamento e extinção de incêndios 
01 Escada mecânica de 25m 
 Equipamentos Operacionais  

01 Bambi Bucket 
137 Desencarceradores 
30 Pranchas para imobilização 
 Equipamentos Para Atividades Com Produtos Perigosos  

02 Vereld Biosystem TM 
01 Sistema de detecção de nuvens de gases 
30 Dosímetros eletrônicos cp,  
05 Detectores óptico  
04 Detectores de radioatividade  
04 Detectores químicos para gases tipo 1 
02 Detectores químicos para gases tipo 2 
01 Câmera de imagem térmica colorida 
01 Bomba de diagrama de alta velocidade  
06 Coletor de vapor orgânico 
200 Barreiras absorventes 
20 Barreiras de contenção 
40 Conjuntos de coleta de amostras 
40 Caixas de batoques de madeira diversos 
40 Conjuntos de batoques reutilizáveis em cloropreno 
20 Conjuntos de luas metálicas para vedação 
16 Cintos de tração 
20 Enxadas antifaísca 
200 Absorventes químicos tipo barreira para produtos corrosivos 
300 Sacos de pó absorvente para derramamento de derivados de petróleo 
02 Sensores para gás combustível 
02 Sensores para gás oxigênio 
02 Sensores para monóxido de carbono 
02 Sensores de gás sulfídrico 
02 Sensores para cloro 
02 Sensores para amônia 
02 Sensores para dióxido de enxofre 
 Equipamentos De Proteção Individual  

1.740 Botas para combate a incêndio 
60 Botas para motociclista 
70 Botas de cano longo PVC 
80 Capacetes de motociclista 

1180 Capacetes de combate a incêndio 
85 Luvas de cano longo 

55.600 Luvas de procedimento 
5.645 Luvas de salvamento 

65 Protetores faciais 
543 Capacetes de salvamento 
112 Macacões de proteção 
65 Aventais de segurança 
 Material de Atendimento Pré -Hospitalar  

100 Umidificadores 
300 Tesouras em L 
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Quantidades  Equipamentos  
200 Tirantes tipo aranha 
400 Baterias para desfibrilador 
125 Conjuntos de talas moldáveis 
30 Pranchas de imobilização (pediátrico) 
100 Bolsas de primeiros socorros 
25 Eletrodos para desfibrilador 
830 Imobilizadores de cabeça 
30 Pranchas para transporte de vítimas 
 Material de Combate A Incêndio  

375 Mangueiras de incêndio 
100 Adaptadores storz 
150 Esguichos 
100 Divisores 

69.267 
Fonte: SELOF/EMG 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O ano de 2013 foi iniciado com a colheita de investimentos realizados nos anos anteriores, 
como por exemplo, a chegada de 30 viaturas de combate a incêndio, 25 viaturas de combate a incêndio 
florestal e 5 escadas mecânicas, importadas respectivamente dos Estados Unidos, Portugal e Alemanha.  

Estas viaturas mudaram positivamente o Corpo de Bombeiros e isso está a olhos vistos nas 
ruas do Distrito Federal. São veículos possuidores da melhor tecnologia embarcada existente e estão à 
disposição de todos, do morador do Lago Sul ao morador do Gama.  

Contudo, os investimentos na Corporação não pararam por aí, avanços importantes em áreas 
estratégicas, como recursos humanos e atendimento emergencial, foram realizados de modo a garantir à 
sociedade do Distrito Federal e a seus visitantes, um serviço de atendimento a emergências rápido, 
eficiente e dotado de capacidade operacional adequada às suas demandas presentes e futuras. 

Uma das principais conquistas em 2013 foi a inclusão de 573 novos bombeiros militares, entre 
praças e oficiais, os quais proporcionarão uma oxigenação da tropa, uma vez que quase 80% do efetivo já 
possui mais de 14 anos de serviço.  

Quanto às aquisições, também tivemos um ano bastante intenso, onde importantes áreas 
foram contempladas com a alocação de recursos financeiros. 

A segurança do profissional envolvido nas atividades operacionais da Corporação será sempre 
uma prioridade, pois é inconcebível expor tais profissionais aos riscos advindos da execução das atividades 
de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar sem a proteção adequada.  

De modo a salvaguardar a integridade física de nossos bombeiros militares, foram investidos 
R$ 5 milhões na aquisição de mais de 11 mil itens de proteção individual para os bombeiros, tais como 
botas, capacetes, luvas, dentre outros. 

Com o advento da Copa do Mundo, a presença das representações diplomáticas em nossa 
Capital, o aumento do tráfego de produtos perigosos em nossas rodovias, dentre outros fatores, fizeram 
com que a Corporação adotasse um novo posicionamento, quanto a sua capacidade operacional, em atuar 
em ocorrências envolvendo produtos químicos, biológicos e nucleares. 

Assim, 5 milhões foram utilizados na aquisição de equipamentos e materiais para ampliação da 
capacidade operacional para esse tipo de emergência, sendo importante destacar, que tais investimentos 
posicionam o CBMDF entre as poucas Corporações do mundo, com recursos tecnológicos capazes de 
localizar, identificar e atuar efetivamente em ocorrências envolvendo agentes biológicos, químicos e 
nucleares. 

A atividade de salvamento também foi alvo de importantes investimentos, como por exemplo, a 
aquisição de 22 viaturas de origem espanhola, a um custo de 37 milhões. Tais viaturas serão destinadas ao 
emprego misto, ou seja, poderão atender tanto ocorrências de salvamento, como de incêndio.   

Quanto aos acidentes de trânsito o ideal é que nunca acontecessem, porém, infelizmente essa 
não é a nossa realidade por mais que lutemos contra isso.  Dentre as situações possíveis para uma vítima, 
certamente uma das mais críticas é se encontrar presa junto aos ferros retorcidos do veículo. Ciente do 
sofrimento que tal situação impõe, a Corporação buscou ampliar sua capacidade de atendimento, ao adotar 
a premissa para que todas as viaturas operacionais disponham de equipamento adequado para intervenção 
neste tipo de ocorrência. Deste modo, foram adquiridos 139 equipamentos de desencarceramento, a um 
custo de 6.400.000,00, os quais em breve, juntamente com os já existentes, estarão disponíveis a toda a 
sociedade do Distrito Federal, buscando assim, reduzir o tempo de operação das equipes de atendimento 
neste tipo de evento. 
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Dentre as obras realizadas, destaca-se a entrega do novo vestiário do Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças, de modo a oferecer maior dignidade aos quase 600 alunos que frequentam 
aquele Centro, e começarão a contar neste ano, com um local adequado para acondicionamento de seus 
uniformes e realização de sua higiene pessoal. Esta obra  irá proporcionar um  maior conforto aos alunos 
participantes dos diversos cursos ministrados pelo órgão. 

Ademais, não é exagero afirmar que a Corporação é um canteiro de obras, possuindo 12 obras 
em andamento, representando um investimento 55 milhões em novas instalações ao longo dos últimos três 
anos. 

Deste modo, há previsão de inauguração no primeiro semestre de 2014, dos novos 
Grupamentos do Sudoeste, Lago Norte, Samambaia e Expansão do Setor “O” (Ceilândia), além dos 
Grupamentos do Riacho Fundo, Recanto das Emas e Santa Maria que tiveram suas sedes reconstruídas. 

Já para o segundo semestre, há a previsão de entrega dos novos Grupamentos de Bombeiros 
de Brazlândia, Taguatinga Sul, Paranoá e da nova Policlínica do Corpo de Bombeiros, a qual 
individualmente, representa um investimento de 25 milhões. Abaixo, apresentamos a relação de obras e 
suas fases de conclusão: 

Obras  
Objeto  Endereço  Valor  (R$)  Início do Contrato  Situação  

Reforma e Ampliação da 
Policlínica Complexo ABMIL 24.647.752 12/ 2011 70% Concluído 

Vestiário CEFAP Complexo ABMIL 1.185.235 12/ 2011 Concluída - em 
Recebimento Provisório 

36º GBM - Recanto das 
Emas 

Avenida Recanto Das Emas Quadra 300, 
Lote 1, Recanto Das Emas - DF,  2.689.090 02/ 2012 

Concluída - em 
Recebimento Provisório 

34º GBM - Lago Norte SHIN QI 3 Lote E Lago Norte – DF, 2.716.265 02/ 2012 46,50% concluído 

18º GBM - Santa Maria Área Central 118 Conjunto A, Lote E 02, 
Santa Maria –  2.928.069 02/ 2012 Concluída - em 

Recebimento Provisório 

41º GBM - Ceilândia Setor De Indústria I, QES, -ÁREA 05 –
Ceilândia – DF 

3.118.571 02/ 2012 Concluída - em 
Recebimento Provisório 

37º GBM - Samambaia QR 201 Conjunto 02 Lote 01, Samambaia
– DF 2.954.886 02/ 2012 Concluída - em 

Recebimento Provisório 

45º GBM - Sudoeste EQRSW Quadra 7/8 Lote 3 - Sudoeste – 
DF 

2.772.869 02/ 2012 Concluída - em 
Recebimento Provisório 

21º GBM - Riacho Fundo 
QN 03 Área Especial 03, Riacho Fundo – 
DF 2.764.912 02/ 2012 

Concluída - em 
Recebimento Provisório 

46º GBM - Taguatinga Sul 
QS 05, LT 05, EPCT (PISTÃO SUL) - 
Taguatinga Sul - DF 2.497.421 04/ 2013 30% Concluído 

7º GBM - Brazlândia Setor Tradicional, AE 01 – 
 Brazlândia -DF 2.753.665 12/ 2012 40% Concluído 

10º GBM - Paranoá Quadra 33, Lote 6, Paranoá / DF 2.797.639 08/ 2013 10,89% Concluído 

17º GBM - São Sebastião 
SRO EQ 201/202, Bairro Residencial 
Oeste, São Sebastião/ DF 2.726.103 04/ 2013 65,92% Concluído 

Total  56.552.478 

 
Deste modo, estas obras visam expandir e reduzir o tempo de atendimento à sociedade do 

Distrito Federal, disponibilizar condições adequadas aos bombeiros militares para desenvolverem suas 
missões junto à comunidade local e, finalmente expandir a assistência médica ofertada aos bombeiros 
militares, seus dependentes e pensionistas, buscando a médio e longo prazo, reduzir as despesas com 
clínicas e hospitais credenciados. 

Está previsto para o primeiro semestre de 2014 a inauguração das seguintes obras: 
− 18º GBM de Santa Maria; 
− 21º GBM do Riacho Fundo; 
− 32º GBM do Recanto das Emas; 
− 34º GBM do Lago Norte; 
− 37º GBM da Samambaia; 
− 41º GBM da Ceilândia (Expansão do Setor “O” - BR070); 
− 45º GBM do Sudoeste; 

Para o segundo semestre de 2014, há a expectativa de conclusão das seguintes 
obras:  

− 7º GBM de Brazlândia; 
− 17º GBM de São Sebastião; 
− 46º GBM de Taguatinga Sul; 
− 10º GBM do Paranoá; e  
− A  Nova Policlínica 
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18.3. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF – UO : 24.105 
A Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF - órgão permanente do Sistema de Segurança 

Pública – no exercício de suas funções, atribuições e competência, tem a responsabilidade de planejar, 
normatizar, dirigir, supervisionar, fiscalizar, administrar, coordenar, executar, prevenir, reprimir e apurar, com 
exclusividade, os crimes e contravenções, na forma da legislação em vigor; controlar e avaliar as atividades 
relativas à Polícia Administrativa, Judiciária e técnico-científica; bem como, promover a integração policial 
com organizações congêneres, colaborando na execução dos serviços policiais relacionados com a 
prevenção e repressão à criminalidade interestadual. Ainda, na esfera de sua de sua competência, estão 
relacionados os serviços de perícia e identificação datiloscópica civil e criminal e cooperação com 
autoridades (administrativas e judiciárias) no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares. 

A Polícia Civil, embora fora de sua competência, recebe requisições da Justiça para proceder a 
exames periciais na área cível e investigação de paternidade. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Ativida de-Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) - - 1.104 3.858 4.962 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 08 - - - 08 

Requisitados 
Órgãos do GDF 12 46 - - 58 
Órgãos Estaduais - - - 01 01 

Outros 
Estagiários - 49 - - 49 
Terceirizados (FUNAP) - 05 - - 05 

Subtotal (Força de Trabalho)  20 100 1.104 3.859 5.083 
(-) Cedidos da unidade para outros órgãos 98 11 - - 109 

Total Geral  118 111 1.104 3.859 5.192 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA  
 
OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1984 - Construção de Prédios e  Próprios  250.000 250.000 250.000 250.000 
5455 - (EP)Construção de Prédios e Próprios-Construção de Sede do 
Instituto de Criminalística da Polícia Cívil do Distrito Federal-Distrito 
Federal 250.000 250.000 250.000 250.000 
3098 - Reforma de Unidades Policiais e  Delegacias  700.000 200.000 200.000 67.654 
5632 - (EP)Reforma de Unidades Policiais e Delegacias-Reforma e 
Ampliação do Instituto de Identificação-Distrito Federal 200.000 200.000 200.000 67.654 

Total do Programa  950.000 450.000 450.000 317.654 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

008 – Promover a Segurança Pública, realizando com proficiência as atividades de Polícia Judiciária 
e elevar os índices de resolução de crimes por meio  da elaboração de procedimentos formais. 
 

Indicadores:  

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

 MM/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Taxa de Inquéritos Relatados % 71 31/12/ 2010 Anual 72 / 
74 

73 / 
78,12 

74 / 
- 

75 / 
- 

CGP 

Índice de Resolução dos 
Crimes de Homicídios % 49 31/12/ 2010 Anual 

50,22 / 
47,5 

51,48 / 
51,20 

52,76 / 
- 

54,08 / 
- CORIE 

Índice de Prisões em Flagrante 
por Tráfico de Drogas % - - Anual 

5 / 
7,69 

5 / 
- 

5 / 
- 

5 / 
- CORIE 
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2. Outras Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotoção  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3903 - Reforma de Prédios e Próprios  400.000 0 0 0 
Total do  Programa  400.000 0 0 0 

Não houve execução física/financeira neste Programa. 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotoção Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

3903 - Reforma de Prédios e Próprios  2.400.000 300.000 300.000 0 
5827 - (EP)Reforma de Prédios e Próprios-Execução e reforma e 
Ampliação do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito 
Federal-Distrito Federal 800.000 300.000 300.000 0 
4088 - Capacitação De Servidores  350.000 0 0 0 
3502 - Administração de Pessoal  17.223.453 21.587.662 21.587.632 21.587.632 
8666 - Administração de Pessoal-Policia Civil-Distrito Federal 17.223.453 21.587.662 21.587.632 21.587.632 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  862.15 1 1.166.376 1.165.739 1.165.739 
8668 - Concessão de Benefícios a Servidores-Polícia Civil-Distrito 
Federal 862.151 1.166.376 1.165.739 1.165.739 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s  1.367.324 134.297 133.792 133.792 
0101 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Polícia Civil-
Distrito Federal 1.367.324 134.297 133.792 133.792 

Total do Programa 22.202.928  23.188.355 23.187.1631 22.877.163 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotoção  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4090 – Apoio a  Eventos  50.000 108.000 106.226 106.226 
5852 - (EPE)Apoio a Eventos-Apoio a Participação da PCDF no 
“2013 The World Police & Fire Games”.- Distrito Federal 0 108.000 106.226 106.226 

Total do Programa  50.000 108.000 106.226 106.226 
 

PROGRAMA TÉMATICO: 

0903 – RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

0037 – Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal  1.022.293.712 944.816.212 944.816.212 921.361.926 
00FN – Auxílio Alimentação aos Servidores da Polícia 
Civil do Distrito Federal 19.570.860 22.570.860 22.570.860 22.297.287 

00FQ – Auxílio Pré -escolar aos Dependentes dos 
Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal 1.142.868 1.142.868 1.142.868 939.659 

00FJ – Auxílio Transporte aos Servidores da Polícia Civil 
do Distrito Federal 12.000 12.000 12.000 3.734 

0041 – Pessoal Inativo e Pensionistas da Polícia Civil do 
Distrito Federal 531.950.077 554.950.077 554.950.077 554.938.122 

Total  1.574.969.517 1.523.492.017 1.523.492.017 1.499.540.725 
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Aquisições 
 

Com os recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal foram proporcionados 
aos servidores da Polícia Civil, melhores condições de trabalho. 

Dentre os equipamentos adquiridos podemos destacar a aquisição de 388 novos veículos para 
recomposição da frota, 98 unidades de armamento longo, aparelhos e equipamentos de TI, sistema de 
imageamento aéreo, solução de modernização do sistema de telefonia fixa, aparelho detector de evidências 
com luz laser, sistema de digitalização dos serviços de radiologia, sistema para análise química, balcão para 
laboratório de necropapiloscopia, dentre outros. 

Obras 

Obras realizadas pelo Fundo Constitucional do Distr ito Federal 
Obras e Serviços de Engenharia 

Descrição  Localização  Realização  Estágio  
− Construção do Edifício Sede da PCDF RA I 100,% Concluída 
− Construção do Prédio do Instituto de Criminalística RA I 3,78 % Em Andamento 
− Instalação da Substação do Ed. Sede da PCDF RA I 100% Concluída 
− Instalação do Sistema de Climatização do Ed. Sede da PCDF RA I 100% Concluída 
− Construção da Guarita, Prédio de Apoio, Galpões, e 

Urbanização do Complexo Regional Norte 
RA V 78,34% Em Andamento 

− Construção da 16ª Delegacia de Polícia RA VI 13% Em Andamento 
− Construção do Prédio da DCA II RA IX 35,34% Em Andamento 
− Construção da 15ª Delegacia de Polícia RA IX 2,28% Em Andamento 
− Reforma do Prédio do Instituto de Identificação RA I 4,64% Em Andamento 

 
Realização pela Policlínica 

Atendimentos realizados pela Policlínica até o fina l 2013 
Atendimentos  Quantidade realizada  

Avaliações de junta médica 357 
Restrições médicas 602 
Restrições psiquiátricas 226 
Aposentadorias por invalidez 11 
Licenças médicas homologadas 4.941 
Visitas domiciliares/hospitalares 32 
Atendimentos da clínica médica, ortopédica e clínica da dor 2.460 
Atendimentos na cardologia e oftalmologia 858 
Atendimentos psquiátricos 2.492 
Procedimentos realizados no centro cirúgico 472 
Suspensão de porte de arma 52 
Restituição de porte de arma 33 
Atendimento psicológico 4.601 
Atendimento na odontologia 1.934 
Atendimento na Efermagem 5.938 
Atendimento pela assistência social 1.451 
Atendimento fisioterápico 7.016 
Atendimento farmacêutico 1.169 
Atendimento pela nutrição 493 
Procedimentos de perícia psicológica 2.157 
Procedimentos de perícia social 1.225 

Total de Atendimentos  38.520 

3.  Informações complementares 

Realizações de caráter finalístico 

Foram capacitados pela Academia de Polícia Civil – APC aproximadamente 4.300 servidores 
policiais civis com vários cursos de especialização e aperfeiçoamento, que se apresentam de fundamental 
importância para esta Instituição Policial, posto constituir-se em excelente oportunidade para adquirir 
conhecimentos ligados à instrução de comandos táticos e congêneres e, situações de confrontos com o 
crime organizado, bem assim de princípios de organização, preparo, comando e tomada de fortalezas, além 
de operações de resgate de reféns e, demais disciplinas correlatas, dentre os quais podemos citar: 

- Treinamento de Técnicas Operacionais da Ação Policial para Grandes Eventos; 
- Curso de Sistema de Comando de Incidentes para Grandes Eventos 
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- Curso de Análise de Vínculos (Módulo Pesquisa); 
- Curso de Pistola .40 e Porte Velado de Arma de Fogo; 
- Curso para Gerenciamento de Segurança para Grandes Eventos;  
- Curso Excelência no Atendimento; 
- Curso de Investigação, dentre outros. 

Metas Alcançadas 
Com a realização dos diversos cursos anteriormente elencados, esta Instituição se viu 

preparada para realizar várias operações desencadeadas ao longo do ano, as quais tiveram por objetivo a 
repressão/prevenção aos ilícitos de roubo, homicídio, porte ilegal de armas, tráfico/uso de substâncias 
entorpecentes, furtos, entre outros, em todas as localidades do Distrito Federal. Foram apreendidas armas 
de fogo, cumpridos mandados de prisão, além da prisão de traficantes de drogas de alta periculosidade e 
foragidos do Sistema Penitenciário. Dentre essas ações e operações destacam-se: 

Metas alcançadas 
Mês Destaques  

Janeiro 
− DECO (Divisão Especial de Repressão ao Crime Organizado) - deflagra Operação Salvaguarda;  
− CORD (Coordenação de Repressão às Drogas) prende dois traficantes no Guará II; 
− Preso funcionário de hospital acusado de estuprar paciente. 

Fevereiro 
− PCDF desencadeia Operações Alvorada e Ícaro;  
− Operação Nostalgia II combate o tráfico de drogas; 
− Operação Perda Total. 

Março 
− Operação Ícaro apreende 93 adolescentes infratores; 
− Operação Cronos combate sonegação fiscal; 
− PCDF prende 131 na Operação Alvorada. 

Abril 
− PCDF desarticula quadrilha especializada em roubo com restrição à liberdade da vítima; 
− Operação Descarga combate o furto de energia elétrica; 
− Presos autores de tráfico de drogas em Sobradinho e Planaltina. 

Maio 
− 38ª DP prende autor de Golpe do Dólar Preto; 
− Casal é preso por contrabando de cigarro; 
− 11ª DP prende autores de arrastão em hotel. 

Junho 
− Operação Conexão Tocantins – roubos e furtos de caixas eletrônicos; 
− Operação Faraó combate a invasão de terras públicas; 
− Operação Xeque Mate – tráfico interestadual . 

Julho 
− Operação Rota 60 prende cinco pessoas; 
− Operação Truck – quadrilha de roubos e furtos de veículos; 
− Mais preso na Operação Xeque Mate – tráfico interestadual. 

Agosto 
− Operação Pampas Pharma  combate tráfico interestadual; 
− Quadrilha é presa por furto mediante fraude; 
− Operação Inside prende quadrilha de roubo a banco. 

Setembro 
−  Quadrilha de roubo a residência é presa em flagrante; 
− Apreendido jovem que matou, queimou e ocultou cadáver; 
− Operação Planalto coíbe tráfico de drogas. 

Outubro − 15ª DP prende quadrilha especializada em “saidinha de banco”; 
− PCDF estoura cativeiro e liberta vítima; 
− DRF (Delegacia de Roubo e Furtos) deflagra Operação Ocidente. 

Novembro − DRFV (Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos) - prende quadrilha; 
− 30ª DP prende bando que invadiu casa de empresária; 
− PCDF reprime crimes em Planaltina.  

Dezembro − Operação Red Light prende nove pessoas; 
− Operação Banknet desarticula quadrilha; 
− Cord realiza maior apreensão de maconha do ano; 
− PCDF deflagra Operação Armadilha. 

 
O Programa Identidade Solidária realizou aproximadamente 320 processos de emissão de 

Carteira de Identidade. Esse atendimento é especialmente direcionado às comunidades carentes ou 
distantes, hospitais, entidades de amparo a idosos, deficientes físicos e mentais, bem como o Sistema 
Prisional do Distrito Federal. 

O Centro Piloto de Prevenção ao Uso de Drogas – CEPUD realizou 18 palestras internas para 
1.182 ouvintes; 18 palestras externas para aproximadamente 4.017 ouvintes em todo o Distrito Federal e o 
Museu de Itinerante recepcionou mais de 19.000 visitantes. 

Dados Operacionais 

Tanto a investigação, a perícia, a correta orientação do complexo procedimento policial para 
determinação da autoria e a materialidade dos delitos cometidos, exigiu dos agentes envolvidos na seara 
investigativa uma acentuada e denodada dedicação, bem assim, extremada capacidade técnica. Desta 
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forma, é de sua competência a execução dos serviços de investigação, perícia e de identificação 
datiloscópica civil e criminal, cujos resultados quantitativos obtidos, no ano de 2013, discriminamos, a 
seguir: 

Atividades  2013 
Inquéritos Instaurados 36.328 
Operações realizadas 3.870 
Prisões em flagrante 13.392 
Ocorrências Solucionadas 69.312 
Armas apreendidas 2.430 
Laudos expedidos (IC, II, IML E IPDNA) 68.602 
Identificação Civil (1ª e 2ª Vias) 268.588 
Identificação Criminal 19.287 
Prisões por Mandados 5.056 
Pericias Realizadas pelo Instituto de Criminalística (Externas, Internas e Laboratoriais) 60.514 
Pericias Realizadas pelo Instituto de Medicina Legal (Vivo, Morto e Laboratoriais) 76.311 
Locais Periciados pelo Instituto de Identificação 27.784 
Retratos Falados Produzidos pelo Instituto de Identificação 1.001 

 Fonte: Relatório das Atividades Desenvolvidas pela Área de Segurança Pública do DF 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Durante o exercício de 2013 a Polícia Civil do Distrito Federal foi contemplada, por meio do 
Fundo Constitucional do Distrito Federal, Lei Orçamentária Anual da União, com recursos orçamentários no 
valor de 1.574.969.517,00. Este montante foi destinado à manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal 
com despesas de folha de pessoal ativo, inativo e pensionistas, e também benefícios aos servidores. Deste 
montante, foi executado o valor de 57.040.000,00 na manutenção dos serviços da Instituição, que 
garantiram o fornecimento contínuo e ininterrupto de insumos fundamentais a realização da atividade 
policial, como os relativos à aquisição de combustível,  munições,  materiais de consumo,  manutenção de 
veículos e aeronaves, conservação predial, manutenção de serviços de telefonia, de informática, de redes, 
concessão de diárias, de suprimentos de fundos, dentre outros. 

No exercício de 2013 também foram assegurados importantes investimentos na PCDF, todos 
com vista a assegurar melhores condições de trabalho aos seus servidores e maior eficiência no 
desempenho da missão institucional, sendo investido, ao final do exercício de 2013, o montante total de R$ 
38.447.500,00 em equipamentos e obras.  

Também foram assegurados investimentos da ordem de R$ 16.227.720,36 em obras 
fundamentais à Instituição, das quais podemos destacar:   

− construção do Complexo Regional Norte;  
− construção do novo prédio do Instituto de Criminalística;  
− reforma do Instituto de Identificação; 
− construção da Delegacia da Criança e do Adolescente – II;  
− construção da 15º Delegacia de Polícia, na região Administrativa de Ceilândia; 
− construção da 16ª Delegacia de Polícia, na região Administrativa de Planaltina.  
Também pode-se destacar que a PCDF executou um valor R$ 1.088.842,11, destinados à 

concessão de diárias aos servidores, que foi de suma importância para viabilizar o andamento das 
investigações policiais. 

Tais considerações, entende-se que a Polícia Civil do Distrito Federal alcançou as metas 
traçadas para o exercício de 2013, uma vez que, crimes de alta relevância foram elucidados, graças ao 
trabalho harmonioso e responsável dos integrantes da carreira policial civil do Distrito Federal. 
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18.4. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF – UO 
24.201 

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, criado pelo Decreto-Lei nº 315, 
de 13 de março de 1967, alterado pela Lei nº 6.296, de 15 de dezembro de 1975 e pelos artigos 117, IV, e 
124, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e reestruturado pelo Decreto nº 33.235, de 30 de setembro de 
2011, é entidade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com 
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e regida pela legislação federal sobre trânsito, por seu regimento próprio e 
pelas demais normas baixadas pelo Governo do Distrito Federal. Tem sede e foro em Brasília-DF e 
circunscrição sobre todas as vias públicas em áreas urbanas do Distrito Federal. 

O DETRAN/DF tem as seguintes finalidades: 
I. Planejamento, administração geral, normatização, pesquisa e tratamento de dados 

relacionados com o trânsito urbano do Distrito Federal; 
II. Registro e licenciamento de veículos; 
III. Formação, habilitação e reciclagem de condutores; 
IV. Educação para o trânsito; 
V. Engenharia de trânsito e operação do sistema viário urbano; 
VI. Policiamento e fiscalização de trânsito; 
VII. Julgamento de infrações de trânsito e de recursos; 
VIII. Aplicação de penalidades; 
IX. Medicina e psicologia de trânsito; 
X. Apoio técnico em parceria com órgãos e entidades cujas atividades se relacionem direta 

ou indiretamente com o trânsito, com vistas à melhoria no atendimento, tecnologia de ponta e segurança de 
trânsito. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Ativida de-Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 33 131 104 880 1.148 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 14 - 01 - 15 
Requisitados Órgãos do GDF 05 16 05 107 133 

Outros 
Estagiários - 127 - 85 212 
Terceirizados (FUNAP) - - - 20 20 

Subtotal (Força de Trabalho)  52 274 110 1.092 1.528 
(+) Cedidos para outros órgãos 11 13 02 11 37 

Total Geral  63 287 112 1.103 1.565 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6215 – TRÂNSITO SEGURO  
 
OBJETIVO GERAL:  

Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a 
educação para o trânsito, a fiscalização, a engenha ria e o atendimento ao público. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  100.000 100.000 0 0 
1564 - Reforma de Unidade de Atendimento  2.525.000 635.616 0 0 
1571 - Ampliação de Unidade d e Atendimento  616.000 0 0 0 
2460 - Campanhas Educativas d e Trânsito  7.929.397 17.162.781 4.706.553 1.877.892 
0002 - Campanhas Educativas de Trânsito- DETRAN- Distrito Federal 7.929.397 17.162.781 4.706.553 1.877.892 
2469 - Gerenciamento Eletrônico d e Trânsito  46.575.103 71.703.898 49.428.536 44.266.941 
9519 - Gerenciamento Eletrônico de Trânsito- DETRAN-  Distrito 
Federal 46.575.103 71.703.898 49.428.536 44.266.941 
2541 - Policiamento e Fiscalização d e Trânsito  16.200.000 39.109.952 11.950.393 8.483.924 
0002 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito- DETRAN- Distrito 
Federal 16.200.000 39.109.952 11.950.393 8.483.924 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas d e Tecnologia da 
Informação  279.000 279.000 0 0 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3095 - Construção da Academia de Trânsito  300.000 0 0 0 
3096 - Construção de Unidades de Atendimento do DETRAN  400.000 0 0 0 
4101 - Sinalização Horizontal e  Vertical  10.059.500 12.492.439 8.414.651 4.067.340 
0001 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Plano Piloto 1.664.300 1.879.665 1.127.474 926.560 
0002 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Gama 518.100 646.732 381.224 134.454 
0003 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Taguatinga 563.200 606.724 565.868 334.041 
0004 - Sinalização Horizontal e  Vertical-DETRAN - Brazlândia 222.200 260.093 218.950 88.987 
0005 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Sobradinho 372.900 470.900 294.067 133.414 
0006 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Planaltina 435.600 527.586 430.833 134.929 
0007 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Paranoá 339.900 547.862 275.905 35.044 
0008 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Núcleo Bandeirante 203.500 274.887 112.923 6.306 
0009 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Ceilândia 585.200 675.313 575.232 363.386 
0010 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Guará 412.500 421.946 408.400 248.301 
0011 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Cruzeiro 291.500 390.817 262.801 178.976 
0012 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Samambaia 460.900 495.663 455.434 227.154 
0013 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Santa Maria 293.700 343.094 237.478 113.113 
0014 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- São Sebastião 330.000 447.112 322.703 81.896 
0015 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Recanto Das Emas 320.100 389.123 257.334 145.884 
0016 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Lago Sul 247.500 299.094 161.106 45.948 
0017 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Riacho Fundo 249.700 315.526 186.654 110.001 
0018 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Lago Norte 206.800 260.965 135.219 23.292 
0019 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Candangolândia 165.000 179.687 98.184 8.724 
0020 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Águas Claras 174.900 446.390 286.269 226.614 
0021 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Riacho Fundo II 236.500 273.458 165.021 44.965 
0022 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Sudoeste/Octogonal 281.600 426.782 258.440 110.243 
0023 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Varjão 150.700 228.298 106.212 0 
0024 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Park Way 185.900 233.734 127.427 37.894 
0025 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Setor Compl. de Ind.  
e Abastecimento 248.600 337.900 171.585 49.200 
0026 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Sobradinho II 234.300 312.110 227.257 53.267 
0027 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Jardim Botânico 94.600 122.581 72.296 20.322 
0028 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Itapoã 96.800 119.903 66.007 16.363 
0029 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- SIA 269.500 277.863 261.124 78.980 
0030 - Sinalização Horizontal e Vertical-DETRAN- Vicente Pires 203.500 280.631 165.220 89.078 
8505 - Publicidade e  Propaganda  10.000.000 17.682.394 0 0 

Total do Programa  94.984.000 159.166.080 74.500.133 58.696.098 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas f atais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a 
educação para o trânsito, a fiscalização, a engenha ria e o atendimento ao público. 
 

Indicadores :  
       

Denominação do indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em  

MM/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Proporção de mortos por  10.000 
veículos 1/10.000 3,74 30/06/2011 Mensal 

3,70/  
2,9 

3,65/ 
2,51 

3,50/ 
- 

3,45/ 
- NUPED 

Abrangência das campanhas 
educativas - ACE 

Proporção 1,45 31/12/2010 Trimestral 
1,50/ 
15,10 

1,55/ 
2,52 

1,59/ 
- 

1,64/ 
- 

DIREDUC 
(1)Inserção de campanhas 
educativas nos meios de 
comunicação de massa - ICE 

Unidade - - Trimestral 
11 / 

- 

 
11 / 

- 

11 / 
- 

11 / 
- DIREDUC 

Nota mínima de satisfação do 
usuário nas unidades de 
atendimento presencial – ISU/UA 
- Nota 1 a 5 (>=) 

Nota - - Mensal 
4 / 
- 

4 / 
3,89 

4 / 
- 

4 / 
- DIRAU 

Nota mínima de satisfação do 
usuário no call center (154) – 
ISU/CC - Nota 1 a 5 (>=) 

Nota 
- 
 - Mensal 

4 / 
4,55 

4 / 
4,54 

4 / 
- 

4 /  
- DIRAU 

No indicador de “Inserção de campanhas educativas nos meios de comunicação de massa – 
ICE”, o índice não foi alcançado devido o processo licitatório, para realização de publicidade e propaganda 
de utilidade pública, encontrar-se paralisado na Secretaria de Publicidade Institucional, não sendo possível 
a inserção das campanhas educativas na mídia. 

Com a finalidade de Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito 
Federal, O DETRAN-DF criou sistemas de aperfeiçoamento da educação para o trânsito, fiscalização, 
engenharia e  atendimento ao público, implementando diversas realizações finalísticas. 
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A Educação de Trânsito atendeu vários segmentos da sociedade, além de resgatar projetos 
educacionais de relevância para a sociedade por meio de uma proposta pedagógica em educação de 
trânsito, acompanhamento, supervisão e fiscalização das atividades pedagógico-administrativas 
desenvolvidas pelas Instituições de Ensino de Trânsito credenciadas pelo Detran-DF. Foi realizada a análise 
pedagógica de cerca de 140 Projetos Políticos Pedagógicos – PPP, dos Centros de Formação de 
Condutores do Distrito Federal, bem como a elaboração de Termos de Referências para a aquisição de 
bens e utensílios para atividades realizadas em sala de aula. 

Dentre as ações lúdicas realizadas, destacam-se as apresentações das peças teatrais e dos 
jogos educativos de trânsito. Essas apresentações representaram atendimento direto a cerca de 300 mil 
pessoas no período de janeiro a dezembro de 2013.  Os jogos educativos de trânsito - Minicidade, Girotran, 
Jogotran, os bonecos lúdicos “Família DETRAN” e o grupo musical de repentistas, atuou em escolas, 
órgãos públicos,  instituições e empresas privadas, e ainda, em blitz educativas de trânsito nas vias públicas 
e bares da cidade atendendo motoristas e pedestres. Foram realizadas 191 Palestras Educativas de 
Trânsito em diversas instituições privadas e órgãos públicos, atendendo 10.896 pessoas. 

Foram realizados 11 cursos, distribuídos em 217 turmas, dentre eles: Direção Defensiva, 
Reciclagem para Condutor Infrator, Examinador de Trânsito, Mecânica para Mulheres e Iniciação a 
Superação do Medo de Dirigir, somando o atendimento a 5.305 pessoas. Em todas as atividades 
realizadas, foram tratados os diversos temas que resultam na problemática do trânsito como exemplo: 
álcool x direção, excesso de velocidade, respeito ao pedestre na faixa, cinto de segurança, período de 
chuva, volta às aulas, férias/viagem segura e Semana Nacional de Trânsito. Foi efetuada a reprodução 
gráfica de apostilas, provas e certificados de vários cursos incluindo as provas do processo de obtenção da 
CNH, perfazendo um total de 379.209 reproduções. Realizou-se ainda 22 Coordenações Pedagógicas de 
cursos e materiais didáticos. 

O Policiamento e Fiscalização de Trânsito teve como meta a preservação da vida nas suas 
diversas formas de coibir o acidente de trânsito em vias urbanas, e também em rodovias através de apoios 
e planejamentos que pudessem auxiliar os outros órgãos competentes para fiscalização em rodovias. 
Houve a intensificação da fiscalização para coibir o uso de bebidas alcoólicas, impedindo condutores de 
dirigir conversando ao celular e cobrando o uso de cinto de segurança por parte dos condutores e 
passageiros. 

Destaca-se, dentre as operações desencadeadas, a “Último Gole”, “Rescaldo”, “Lince”, “Cartas 
Marcadas”, “Funil” e a participação do Detran-DF no programa “Ação Pela Vida” nas Áreas Integradas de 
Segurança Pública – AISP, sendo as duas últimas, com foco na integração entre os órgãos da Secretaria de 
Segurança Pública e órgãos de Trânsito, como o DER e PRF. Todas essas operações se destacam por 
serem mais efetivas, objetivas e planejadas, já que utilizam de dados estatísticos que mapearam os locais 
de risco no Distrito Federal (vias urbanas e rodovias). As datas, horários e locais (DHL) das operações são 
definidos com base nestes dados estatísticos. A operação Mega Cerco foi lançada no final do ano e teve 
como foco reduzir os acidentes fatais em períodos festivos como réveillon, carnaval, entre outros.  

Além das operações de policiamento e fiscalização, foi realizada a renovação tecnológica desta 
diretoria, com a aquisição de viaturas mais modernas e potentes, guinchos, guindastes de última geração, 
opacímetros portáteis, material de sinalização (cones, barreiras, fitas, grades, cama de pregos), entre vários 
outros equipamentos e materiais, mas principalmente, a conclusão do Projeto do Centro de Controle 
Operacional de Policiamento, o início da operação da Gerência de Controle Operacional e a implantação do 
Sistema Integrado de Gestão Móvel. 

A Engenharia de Trânsito desenvolveu projetos de mudança viária visando melhorar a fluidez e 
a segurança dos veículos. As atividades rotineiras de pintura horizontal e sinalização vertical e semafórica 
nas vias foram consideradas satisfatórias, atendendo praticamente a todas as Regiões Administrativas do 
Distrito Federal, exceto, àquelas em algumas vias dependiam de pavimentação asfáltica. Foram 
implantados 146.140,84 m² de Sinalização Horizontal; 5.017 placas de Sinalização Vertical; 24.069 
unidades de Tacha e Tachão e 01 novo cruzamento semaforizado. Destaca-se ainda a execução das 
principais atividades este ano: 

− Desenhos georreferenciados e cadastros dos equipamentos eletrônicos e cruzamentos 
semaforizados; 

− Mapa com os pontos dos equipamentos eletrônicos e cruzamentos georreferenciados; 
− Cadastros e atualizações das aferições realizadas pelo Inmetro; 
− Inserções dos dados de movimentações e infrações fornecidos pelas empresas; 
− Relatórios de funcionamentos dos equipamentos para os pagamentos de fatura; 
− Fornecimento de consultas geradas pelo SIGDETRAN para usuários internos e externos; 
− Inserções nos mapas georreferenciados dos pontos dos acidentes fatais. 



Relatório Anual de Atividades – DETRAN/DF – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1140 
 

As ações referentes às reformas das Unidades de Atendimento do DETRAN no Gama, 
Paranoá e Recanto das Emas, não foram executadas em virtude da necessidade de reavaliação do projeto 
técnico apresentado, diante disso, o Detran-DF necessitou promover alterações no projeto original. Tal fato 
concorreu para atrasar o início dos procedimentos para a licitação. 

 A ação referente a Publicidade e Propaganda não foi realizada em função de processo 
licitatório organizado pela Secretaria de Publicidade Institucional - SEPI o qual ainda não foi concluído. 

 As ações referentes a Modernização de Sistema de Informação e, Gestão da Informação e dos 
Sistemas de Tecnologia da Informação não foram realizadas em função da Necessidade de reavaliação do 
projeto técnico com vistas a atender às especificidades de adequação da gestão eficiente de trânsito 
implementada no âmbito desta autarquia.  

Estas justificativas foram prestadas em um maior nível de detalhamento ao Sistema de 
Acompanhamento Governamental – SAG.  

2. Outras Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO 

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4088 - Capacitação de Servidores  479.500 0 0 0 
Total do Programa  479.500 0 0 0 

Não houve realização neste Programa Temático. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  380.000 380.000 325.000 175.147 
8435 - Reintegra Cidadão – DETRAN- Distrito Federal 380.000 380.000 325.000 175.147 

Total do Programa  380.000 380.000 325.000 175.147 

 

PROGRAMA  

6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  3.400.000 5.200.000 3.982.876 3.866.965 
2485 - Modernização de Sistema de Informação - DETRAN- Distrito 
Federal 3.400.000 5.200.000 3.982.876 3.866.965 

1984 - Construção de Prédios e Próprios  400.000 600.000 0 0 
2409 - Realinhamento de Carreiras  4.000.000 970.000 969.697 969.697 
0002 - Realinhamento de Carreiras - GDF- DETRAN - Distrito 
Federal 4.000.000 970.000 969.697 969.697 

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecno logia Da 
Informação  3.241.464 13.487.632 7.538.096 5.387.072 
2564 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-DETRAN-Distrito 
Federal 3.241.464 13.487.632 7.538.095 5.387.071 
3903 - Reforma de Prédios E Próprios  630.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  1.200.000 1.500.000 624.923 291.178 
0045 - Capacitação de Servidores –DETRAN - Distrito Federal 1.200.000 1.500.000 624.923 291.178 

8502 - Administração de Pessoal  106.410.000 130.050.722 123.713.308 123.713.308 
8768 - Administração de Pessoal-Detran-Distrito Federal 106.410.000 130.050.722 123.713.308 123.713.308 

8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  16.061.000 18.982.309 18.609.754 18.609.754 
0022 - Concessão de Benefícios a Servidores - DETRAN- Distrito 
Federal 16.061.000 18.982.309 18.609.754 18.609.754 
8505 - Publicidade e Propaganda  780.000 780.000 610.000 445.289 
0009 - Publicidade e Propaganda -Institucional-Detran-Distrito 
Federal 780.000 780.000 610.000 445.289 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s  62.924.536 78.823.804 71.922.365 64.940.228 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0022 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais –DETRAN -
Distrito Federal 62.924.536 78.823.804 71.922.365 64.940.288 

Total do Programa 199.047.000 250.394.467 227.971.019 218.087.845 

 
A Administração Geral e de Pessoal, no decorrer do ano de 2013, executou e gerenciou 

serviços indispensáveis para o funcionamento do DETRAN/DF, como procedimentos licitatórios para a 
aquisição de veículo (papa cones), aquisição de trailer para a DIREDUC (Diretoria para a Educação de 
Trânsito), aquisição de móveis para o Gabinete, aquisição de caminhão para pintura de sinalização de 
trânsito, aquisição de 20 motos para o policiamento, fornecimento de passagens aéreas aos servidores, 
manutenção de veículos, aquisições de materiais de expediente, entre outros.  

Com o objetivo de melhorar a rede de atendimento ao público, foi realizada a mudança do 
atendimento ao público (NUTRAN I – Núcleo Regional de Trânsito do Plano Piloto), do edifício Sede do 
DETRAN para o Shopping Popular, numa área cedida pela Secretaria de Estado do Governo do Distrito 
Federal. Para tal, foram executadas atividades relativas à reforma do local, visando adequá-lo aos serviços 
prestados. A reforma foi concluída em 21/10/2013 e na mesma data ocorreu a mudança, com as atividades 
sendo iniciadas de imediato. 

Foram desenvolvidas atividades com foco na promoção da qualidade de vida dos servidores. 
Eventos como o “NUQUAV em Trânsito” (Núcleo de Qualidade de Vida) e a II Corrida do Servidor pela Vida 
no Trânsito, proporcionaram momentos de descontração e entrosamento.  

Os servidores foram incentivados a participarem de cursos e eventos voltados à capacitação, 
tais como:  

− Gerenciamento de Crises e Imobilizações Táticas – Copa do Mundo 2014; 
− Processo nos Tribunais de Contas; 
− Gestão de Ouvidoria no Setor Público; 
− Sindicância e Regime Disciplinar dos Servidores Públicos do DF,  8º; 
− Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR; 
− Workshop Gestão Estratégica de Qualidade de Vida nas Organizações;  
− Congresso Educa/Educador em São Paulo, entre outros.  
Ao longo do ano foi realizado o Levantamento de Necessidade de Capacitação – LNC em 

todas as unidades do DETRAN. Atualmente o trabalho está em fase de compilação e análise das 
informações para ser encaminhado ao Núcleo de Formação Funcional – NUFOF que definirá a maneira 
ideal de realização dos cursos visando à capacitação dos servidores. 

 De janeiro a dezembro, 270 servidores foram empossados, sendo 08 Técnicos e 02 Analistas 
de Trânsito, aprovados em concurso público realizado em 2009; 52 Assistentes de Trânsito aprovados em 
concurso público de 2010; e ainda, 208 Agentes de Trânsito no concurso público de 2013. Foram 
concedidas, ainda, 24 aposentadorias, sendo: 04 Técnicos, 10 Assistentes, 03 Analistas e 07 Agentes de 
Trânsito. Ainda em 2013, houve 226 concessões de Gratificação de Titulação - GTIT e 393 concessões de 
Adicional de Qualificação - AQ pagas aos servidores desta Autarquia. 

Por fim, foram prestados acompanhamentos para os trabalhos de Auditoria dos órgãos de 
Controle Interno e Externo do GDF, bem como a realização das demais atribuições que são de competência 
deste Departamento de Trânsito. 

Deve-se esclarecer que a ação prevista de Construção de Prédios e Próprios do DETRAN no 
Plano Piloto não foi executada em virtude da necessidade de reavaliação do projeto técnico apresentado, 
Diante disso o Detran-DF necessitou promover alterações no projeto original, este fato concorreu para 
atrasar o início dos procedimentos para a licitação. Em relação a ação prevista de Reformar  Prédios e 
Próprios do Detran no Plano Piloto, não foi possível de ser executada em função do cancelamento de 
recursos orçamentários por parte do GDF conforme Decreto nº 34.508 de 09/07/2013. Esta justificativa foi 
prestada em um maior nível de detalhamento no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.  

3.  Informações complementares 

No ano de 2013, o número de vítimas com morte reduziu 10,1% nas vias do Distrito Federal 
comparado ao ano anterior. Dados mostram que, em 2013, foram registradas 375 mortes em acidentes de 
trânsito, contra 417 ocorridas em 2012. 

 A média mensal de acidentes com morte de 2013 é a menor já registrada. Nos últimos três 
anos, a queda no número de acidentes fatais foi expressiva: passou de 418 (2011) para 392 (2012), 
chegando a 353 (2013) – em média, menos de um acidente com morte por dia. 
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 Mesmo com o incentivo ao uso de bicicletas e a implantação de mais de 260 quilômetros de 
ciclovias e ciclofaixas pelo GDF em 2013, esse ano registrou o menor número de acidentes fatais 
envolvendo ciclistas desde 2000: 27 ocorrências. Da mesma forma, em relação aos atropelamentos com 
morte ocorridos em faixas de pedestre, 2013 obteve a menor marca, com apenas um registro, sete a menos 
que no ano anterior. 

 Outro ponto que reforça essa considerável redução observada é o índice de mortos por 10 mil 
veículos. O valor considerado aceitável pela ONU para países em desenvolvimento é de três mortes a cada 
10 mil veículos. Em 2013, o DF alcançou o inédito valor de 2,5 – padrão alcançado por poucos estados 
brasileiros. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O DETRAN-DF tem o entendimento de que as realizações de 2013 foram bem positivas para o 
anseio desta Autarquia que é o reconhecimento pela excelência no atendimento e na gestão de trânsito, por 
meio da promoção de um trânsito seguro e civilizado com o objetivo de proporcionar segurança e fluidez do 
trânsito viário à sociedade, contribuindo para melhor qualidade de vida. 

Em se tratando da maior missão do DETRAN-DF que é a de salvar vidas, essa realização 
também foi atingida com sucesso, pois neste ano o Distrito Federal atingiu o menor número de mortos em 
acidentes de trânsito desde 1995, 375 vítimas. Este número comparado à frota de veículos do Distrito 
Federal representou o índice de 2,5 mortos por 10.000 veículos, o qual é registrado abaixo do sugerido pela 
ONU, que é de 03 mortos por 10.000 veículos. 

Para 2014 o DETRAN-DF tem a perspectiva de uma redução ainda mais significativa no índice 
de mortos por 10.000 veículos, bem como no número de mortos e vítimas de acidentes de trânsito, além da 
intensificação das ações de educação e engenharia de trânsito. 
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18.5. FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF – FUN AP/DF –    
UO: 24.202 

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF – FUNAP/DF foi criada pela Lei n° 7.533, 
de 02/09/1986, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS, 
conforme Decreto 33.361 de 24/11/2011 integra a Administração Indireta do Governo do Distrito Federal e 
tem como principal finalidade contribuir para a recuperação social do preso e a melhoria de suas condições 
de vida. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 01 - - - 01 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 47 - - - 47 

Requisitados Órgãos do GDF 05 02 - - 07 
 Terceirizados (FUNAP) - 18 - - 18 

Subt otal  53 20 - - 73 
(+) Cedidos da unidade para outros órgãos - - - - - 

Total Geral  53 20  - - 73 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 
 

OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

2191 - Ressocialização e Assistência Ao Sentenciado  14.879.054 17.359.628 16.035.365 14.837.478 
0008 - Ressocialização e Assistência Ao Sentenciado-
Fundação de Amparo Ao Trabalhador Preso-Distrito Federal 14.879.054 17.359.628 16.035.365 14.837.478 

Total do Programa  14.879.054 17.359.628 16.035.365 14.837.478 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

009 - Ressocializar, assistir e desenvolver a quali ficação educacional e profissional do sentenciado, 
gerando oportunidades de emprego para promover sua reintegração à sociedade, bem como reduzir 
a reincidência criminal.  

 

Indicadores:  
 

Denominação do  
Indicador  

Unidade 
de Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado em Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte  da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Número de sentenciados 
ressocializados 

Pessoa - 30/06/2011 Mensal 12.000/ 
16.805 

12.000/ 
19.257 

12.000/ 
- 

12.000 
/ 
- 

FUNAP/DF 

 
População Assistida 

a) Complexo Penitenciário da PAPUDA 
− Centro de Internamento e Reeducação – CIR (regime semiaberto); 
− Centro de Detenção Provisória - CDP (presos provisórios); 
− Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I (regime fechado); 
− Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II (regime fechado e semiaberto); 
b) Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF (regime fechado e semiaberto) – 

Gama/DF;  
c)   Centro de Progressão Penitenciária – CPP - Setor de Indústria e Abastecimento - SIA 
d)   Sentenciados do regime aberto (condicional, domiciliar e sursis) – Distrito Federal 
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Sentenciados Ressocializados e Assistidos – Trabalh o Interno e Externo 
Foram classificados cerca de 1.400 presos por mês, para trabalharem nas oficinas da 

FUNAP/DF, juntamente com os presos contratados pelos órgãos com os quais mantém contratos. 
Estas oficinas estão instaladas nos Estabelecimentos Prisionais do Distrito Federal: CPP, CIR, 

PFDF, CDP, PDF I e PDF II,  

 Áreas de Atuação 

1. Educação/Cultura na Prisão:  
Dispõe a Constituição Federal (art. 176) que a "a educação, inspirada no princípio da unidade 

nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será 
dada no lar e na escola". Assim sendo, deve o Estado prover a educação aos detentos, uma vez que não o 
fez de forma conveniente no lar e na escola. 

A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do 
preso, como prevista na Lei de Execução Penal (n° 7.210, de 11.07.84).  A mesma Lei dispõe, no Artigo 18, 
que o ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa. 

O Programa de Educação na Prisão é um processo de desenvolvimento global para o exercício 
consciente da cidadania, realizado através da educação de jovens e adultos, por meio de um Convênio com 
a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e parceria com a  Universidade de Brasília – UnB. 

O complexo Penitenciário do Distrito Federal é composto por 06 estabelecimentos prisionais, 
nos quais abrigam aproximadamente 12.383 internos, dentre eles os provisórios, os condenados as penas 
privativas de liberdade, sob os regimes fechado e semiaberto e os internados submetidos a Medidas de 
Tratamento. 

A atividade educacional é realizada em todos os estabelecimentos, que são eles: Centro de 
Internamento e Reeducação - CIR, Centro de Detenção Provisória - CDP, Penitenciárias do Distrito Federal 
- PDF I e II, Penitenciária Feminina do Distrito Federal PFDF/Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP e o 
Centro de Progressão Penitenciária – CPP. 

A população carcerária tem a sua participação também nos seguintes exames: 
− ENSEJA – Exame Nacional de Educação de Jovens e Adultos, realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, que é aplicado 02 (duas) vezes por ano, para os alunos do 1º e 2º 
segmentos;  

− ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio, realizado pelo Ministério da Educação e Cultura, 
aplicado 01 (uma) vez por ano, aos alunos do 3º segmento (ensino médio); 

− UNB - Exame de Vestibular da Universidade de Brasília, realizado pelo CESPE, 02 (duas) 
vezes por ano. 

Recursos Disponíveis Para o Processo Educacional 
Humanos  64 professores e uma Orientadora Educacional conveniados da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal. 
Físicos  51 salas de aulas cedidas pelos Estabelecimentos Prisionais: CIR, CDP, PDF I e II, PFDF e CPP. 
Bibliotecas  CIR, CDP, PDF I e II, CPP e PFDF, mantidas com o apoio de Editoras, da comunidade, das escolas, e outros. 
Monitores  Presos do próprio Sistema Penitenciário. 

Quantitativo de Alunos Atendidos no Sistema Peniten ciário por Unidade e por segmento 

Unidade 
Prisional 

Nº de 
Salas 

Nº De 
Turmas Turno 

Salas/ 
Segmentos Total de 

Alunos 
Total de 
Presos 

% De 
Internos 

Estudando  

Regime 
Prisional 

1º 2º 3º 
CIR 09 14 Mat/Vesp 06 06 02 

330 1.604 20,6% 
Semiaberto 

CIR (OFICINAS) 06 02 Mat/Vesp 01 01 -- Semiaberto 

CDP 04 06 Mat/Vesp 02 03 01 126 2.739 4,6% 
Provisório e 
Semiaberto 

PDF I 12 14 Mat/Vesp 03 07 04 250 3.110 8,7% Fechado 

PDF II 
(BL. D) 08 

16 Mat/Vesp 05 08 03 350 2.932 11,9% Fechado e 
semiaberto (BL. E) 08 

CPP 06 06 Noturno 02 02 02 251 1.334 18,8% Semiaberto 

PFDF 05 10 Mat/Vesp 04 04 02 229 956 24% Fechado e 
semiaberto 

ATP 01 02 Mat/Vesp 02 -- -- 18 102 17,6% Fechado 
Total  59 70 -- 25 31 14 1.554 12.777 11,9% -- 

Fonte: Relatório Anual de Educação - 2012 

 Na área das oficinas instaladas no CIR, no Centro de Formação Profissional, 02 salas são 
destinadas ao atendimento educacional. 



Quantitativo de Alunos Atendidos no Sistema Peniten ciário por Unidade participantes do 

Unidade Prisional
Centro de Detenção Provisória - CDP 

Centro de Internamento e Reeducação - CIR
Centro de Progressão Penitenciária - CPP 
Penitenciária do Distrito Federa I - PDF I 
Penitenciária do Distrito Federa II PDF II 
Penitenciária Feminina do Distrito Federal -

TOTAL

Quantitativo de Alunos Atendidos no Sistema Peniten ciário por Unidade participantes do ENEM/PPL 

Unidade Prisional
Centro de Detenção Provisória - CDP 
Centro de Internamento e Reeducação - CIR
Centro de Progressão Penitenciária - CPP 
Penitenciária do Distrito Federa I - PDF I 
Penitenciária do Distrito Federa II PDF II 
Penitenciária Feminina do Distrito Federal -

TOTAL
(*) Houve um aumento de 23% de inscritos, em relação ao ano de 2012

Quantitativo de Alunos aprovados no PROUNI / Matric ulados em instituição de Ensino Superior na 

     
2. Educação Profissional;
Nesse contexto, a Lei de Execução 

atendimento Educacional, na Formação Profissional e no Trabalho, como condição
(re) ingresso no mercado de trabalho, além de constituir fator importante para evitar a reincidê
bem como “representam um dever social e condição de dignidade humana, que tem finalidade educativa e 
produtiva”. 

Os cursos são realizados pela própria FUNAP/DF, bem como por intermédio de parcerias e por 
instituições contratadas pela Fundação: 

 
  

Nº Alunos  Estabelecimento Prisional
01 Penitenciária do Distrito Federa I 
01 Centro de Internamento e Reeducação 
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Quantitativo de Alunos Atendidos no Sistema Peniten ciário por Unidade participantes do 
ENCCEJA/PPL 2013 

Unidade Prisional  Quan

CIR 
 

- PFDF 
TOTAL 

Quantitativo de Alunos Atendidos no Sistema Peniten ciário por Unidade participantes do ENEM/PPL 
2013 

Unidade Prisional  Quantidade d

CIR 
 

- PFDF 
TOTAL 

(*) Houve um aumento de 23% de inscritos, em relação ao ano de 2012 

Quantitativo de Alunos aprovados no PROUNI / Matric ulados em instituição de Ensino Superior na 
modalidade de Ensino a Distância 

Profissional;  
Nesse contexto, a Lei de Execução Penal nº 7.210/84 (LEP), dispõe sobre a obrigatoriedade do 

atendimento Educacional, na Formação Profissional e no Trabalho, como condição
(re) ingresso no mercado de trabalho, além de constituir fator importante para evitar a reincidê

representam um dever social e condição de dignidade humana, que tem finalidade educativa e 

Os cursos são realizados pela própria FUNAP/DF, bem como por intermédio de parcerias e por 
instituições contratadas pela Fundação:  

Estabelecimento Prisional  Faculdade  
Penitenciária do Distrito Federa I - PDF I Universidade Particular Logística
Centro de Internamento e Reeducação - CIR Universidade Particular Logística
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Quantitativo de Alunos Atendidos no Sistema Peniten ciário por Unidade participantes do 

Quantidade d e Inscritos  
81 

53 
62 

143 
106 
45 

490 

Quantitativo de Alunos Atendidos no Sistema Peniten ciário por Unidade participantes do ENEM/PPL 

Quantidade d e Inscritos  
110 
84 

124 
252 
126 
67 

763(*) 

Quantitativo de Alunos aprovados no PROUNI / Matric ulados em instituição de Ensino Superior na 

Penal nº 7.210/84 (LEP), dispõe sobre a obrigatoriedade do 
atendimento Educacional, na Formação Profissional e no Trabalho, como condição sine qua non para seu 
(re) ingresso no mercado de trabalho, além de constituir fator importante para evitar a reincidência criminal, 

representam um dever social e condição de dignidade humana, que tem finalidade educativa e 

Os cursos são realizados pela própria FUNAP/DF, bem como por intermédio de parcerias e por 

Curso  
Logística (Grau: Tecnólogo) 
Logística (Grau: Tecnólogo) 
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Cursos Ministrados pelos Monitores Presos, Remunera dos pela FUNAP/DF 
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito  Federal – FUNAP/DF 

Curso  Unidade  Carga Horá ria Nº de Alunos  

Básico em Informática 
CPP 80 horas 14 
PDF I 80 horas 20 

Total  1 34 

Cursos da Gratuidade (PRONATEC) 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/DF 

Curso  Unidade  Carga Horária  Nº de Aluno  
Assistente Administrativo CIR 160 horas 25 
Total 2  25 

Cursos da gratuidade (PRONATEC)  

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –SENAC/DF 
Curso  Unidade  Carga Horária  Nº de Alunos  

Recepcionista PFDF 200 horas 25 
Assistente Administrativo PDF II 160 horas 25 
Total 3  50 
Total Geral  (1+2+3) 109 

3. Trabalho Prisional 
O trabalho é o principal fator de reajustamento social e, segundo a Lei de Execução Penal (art. 

28), “representa um dever social e condição de dignidade humana, que tem finalidade educativa e 
produtiva”.  

 A FUNAP oferece trabalho ao sentenciado priorizando sua capacidade de aptidão, tendo como 
metas os seguintes princípios: 

− Restaurar a dignidade humana; 
− Elevar a autoestima; 
− Qualificar e capacitar profissionalmente; 
− Despertar o interesse pela atividade lícita, entre outros. 

  a) Atividades Intramuros: 

Encarregadoria  Atividade Desenvolvida  
Marcenaria/Carpintaria 

Prestação de serviços a órgãos públicos e próprios da FUNAP. 
Funilaria 
Costura Industrial Confecção de uniformes e bandeiras. 
Panificação Produção de pães para comercialização. 
Produção Agrícola Plantio de mudas e pastagem. 
Produção de materiais esportivos e cívicos Produção de bolas, redes, uniformes e bandeiras. 
Produção Animal Comercialização de leite e carne. 

Núcleo de Ensino  Preparação dos internos para alfabetização, 1º, 2º e 3º segmentos, para as 
provas do ENEM, PROUNI, ENSEJA, PAS e exame vestibular da UNB. 

Outros: Serviços Gerais 
Serigrafia 

 Limpeza e conservação. 
 Pintura em tecido. 

Comercialização de Produtos no exercício de 2012 
Produto / Serviço  Quantidade (Unidade)  / Ano  2012 

Pão em geral 2.572.177 
Bandeiras do Brasil e GDF 935 
Confecção de cadeiras de rodas 50 
Reforma em cadeiras de rodas 02 
Reforma e confecção de móveis 271 
Manutenção de veículos 94 
Lanternagem e pintura em geral 03 
Plantio de mudas diversas 10.000* 
Confecção de uniformes 5.858 
Reformas em geral 27 

(dados fornecidos pela DIRCOP/FUNAP) 

(*) O cultivo de mudas faz parte do Convênio firmado entre a FUNAP/DF e a TERRACAP 
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Número de sentenciados que trabalharam no exercício  de 2013 

Oficina Estabelecimento Nº Classificados Aguardando 
Classificação Total de Vagas 

Alfaiataria CIR 04 - 04 
Costura Industrial CIR 05 - 05 
Marcenaria CIR 15 05 20 
Funilaria CIR 11 14 25 
Panificação CIR 23 07 30 
Serigrafia CIR - 04 04 
Fábrica de Bolas CIR 25 - 25 
Mecânica CIR 03 - 03 
Serviços Gerais CIR 08 02 10 
Atividades Educacionais Todos 11 - 11 
Área Agrícola CIR 28 02 30 
Costura Bolas no Pátio CIR 26 04 30 

Total 1  159 38 197 
Alfaiataria PDF I 15 10 25 
Serigrafia PDF I 12 08 20 

Total 2  27 18 45 
Marcenaria  PDF II 13 07 20 
Fábrica de Bolas PDF II 20 05 25 
Costura Bolas no Pátio PDF II - 30 30 

Total 3  33 42 75 
Costura Industrial PFDF 30 - 30 

Total 4  30 - 30 
TOTAL GERAL (1+2+3+4) 249 98 347(*) 

(*) trabalharam mensalmente 

 
O trabalho externo (extramuros) concedido aos presos do regime semiaberto e aberto constitui 

importante passo para a (re) inserção do preso no mercado de trabalho.  

b) Atividades Extramuros: 

Contratantes 
Nº de Trabalhadores  

DEZ/ 2013 
Agência Reguladora e Saneamento do DF- ADASA 04 
Administração de Brasília 44 
Administração do Cruzeiro 17 
Administração da Candangolândia 03 
Administração do Guará 38 
Administração do Riacho Fundo I 20 
Administração do Riacho Fundo II 06 
Administração da Fercal 03 
Administração de Águas claras 05 
Administração do Paranoá  24 
Administração Regional do Gama 08 
Administração do Núcleo Bandeirante 13 
Administração Regional da Ceilândia 16 
Administração Regional de Samambaia 15 
Administração Regional de Santa Maria 13 
Administração Regional de São Sebastião 06 
Administração Regional de Taguatinga 28 
Administração Regional do Parkway 08 
Administração Regional do Recanto das Emas 16 
Administração Regional do SIA  06 
Administração Regional do Varjão 02 
Administração Regional de Vicente Pires 03 
Administração Regional do SCIA 13 
Administração Regional do Lago Sul 05 
Central de Abastecimento - CEASA 08 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ 04 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB 08 
Departamento de Trânsito - DETRAN-DF 19 
Defensoria Pública do Distrito Federal 24 
Defensoria Pública da União – DPU 13 
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS 09 
Secretaria de Transparência e Controle 13 
Secretaria de Estado de Habitação - SEDHAB 15 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH 16 
Secretaria Extraordinária da COPA 2014 09 
Secretaria de Estado da Criança 07 
Secretaria de Estado da Mulher 07 



Relatório Anual de Atividades – FUNAP - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1148 

Contratantes 
Nº de Trabalhadores  

DEZ/ 2013 
Secretaria de Estado de Defesa Civil 02 
Secretaria de Administração Pública – SEAP 05 
Secretaria de Estado de Cultura  06 
Secretaria de Estado de Fazenda 35 
Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF/DSGI 04 
Projeto FUNSERV (FUNAP) 19 
Tribunal Superior do Trabalho - TST 02 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT 06 
Instituto Brasília Ambiental – IBRAM 10 
Ministério da Justiça – MJ/ DEPEN 25 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 02 
Fundação Recicle a Vida 04 
Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI 09 
Secretaria de Estado de Educação – SEE 89 
Secretaria de Estado de Saúde – SES 252 
Secretaria de Estado de Transporte – SET 46 
Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP 44 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/ DHC – SEJUS 94 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAN 18 
Supremo Tribunal Federal – STF 19 
Fundação Pólo Ecológico – ZOOLÓGICO 07 
FCB Transportes Logística em Geral LTDA 63 
Empresa DIRECIONAL Engenharia 74 

Total  1.303 

Atividades Especiais 
Atividades  Nº Presos Participantes  

Realização do IX FEST’ART no Teatro Nacional de Brasília 450 
Realização do I Concurso Estudantil de Redação 325 
Participação do Concurso de redação do SINPRO/DF – 02 alunos  premiados 180 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA:  

6008 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SE GURANÇA PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1984 - Construção de Prédios e Próprios  10.000 10.000 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  50.000 50.000 7.920 7.920 
0056 - Capacitação de Servidores-Fundação de Amparo Ao 
Trabalhador Preso-Distrito Federal 

50.000 50.000 7.920 7.920 

8502 - Administração de Pessoal  2.643.793 2.378.715 2.374.842 2.351.869 
7029 - Administração de Pessoal-Fundação de Amparo Ao Trabalhador 
Preso-Distrito Federal 

2.643.793 2.378.715 2.374.842 2.351.869 

8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  311.415 211.679 211.677 211.677 
6979 - Concessão de Benefícios A Servidores-Fundação de Amparo Ao 
Trabalhador Preso-Distrito Federal 

311.415 211.679 211.677 211.677 

8505 - Publicidade e Propaganda  15.000 15.000 15.000 11.130 
7914 - Publicidade e Propaganda-Institucional - Fundação de Amparo 
Ao Trabalhador Preso-Distrito Federal 

15.000 15.000 15.000 11.130 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.319.421 1.096.594 827.403 756.323 
6976 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Fundação de 
Amparo Ao Trabalhador Preso-Distrito Federal 

1.319.421 1.096.594 827.403 756.323 

Total do Programa  4.349.629 3.761.988 3.436.842 3.338.920 

 
A construção da sede não foi executada, tendo em vista que estamos aguardando a liberação 

do terreno por parte da CODHAB. 
Ainda, no que diz respeito aos recursos utilizados para o pagamento de pessoal, tendo em 

vista que houve um aumento aproximado de 45% no número de cargos em comissão, consequentemente 
foram utilizados mais recursos nessa ação, de forma que houve também um aumento dos gastos na 
concessão dos benefícios correlacionados. 

Os recursos disponíveis para publicidade e propaganda, foram destinados exclusivamente para 
as publicações no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF. 
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3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No exercício de 2013, a FUNAP/DF contou com uma reestruturação administrativa de mais 20 
(vinte) cargos, a qual amenizou alguns problemas vividos pela Fundação, no que diz respeito à carência de 
recursos humanos. 

Igualmente, ressaltamos que a quantidade de servidores ainda é insatisfatória para a execução 
de suas atividades fim, tendo em vista a população carcerária atual de aproximadamente 12.383 presos, e a 
especificidade do atendimento no âmbito do Sistema Penitenciário, compromete o resultado dos objetivos 
institucionais. 

Com relação a captação de recursos para a celebração de Convênios com órgãos da União, a 
FUNAP/DF desde o ano de 2007, encontra-se inscrita  no CADIN, referente ao Processo Judicial nº 
2007.34.00.019686-5 – 20ª Vara Federal, cujo o objeto é o recolhimento da contribuição patronal para o  
INSS, sobre o salário do trabalhador preso, fato esse que inviabiliza a concessão de recursos. 
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18.6. FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO  FEDERAL – FSPMDF – 
UO: 24.901 

O Fundo de Saúde da PMDF foi definido no § 3º do Art. 33, da Lei nº 24.574, de 06/05/2004 e 
tem por objetivo captar recursos financeiros provenientes de contribuições e indenizações obrigatórias dos 
policiais militares, da ativa e na inatividade, e dos pensionistas dos militares e, destina-se a complementar o 
custeio da assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica psicológica e social ao militar, 
pensionistas e seus dependentes legais. 

Atendimento Médico Hospitalar ao Policial Militar e  seus Dependentes e pensionistas  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

Total Cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Oficiais Médicos 03 05 - 13 21 
Oficiais Dentistas - - 05 26 31 
Oficiais Especialistas - 01 - 07 08 
Praças Área de Saúde - 04 - 09 13 
Servidor Civil - - - 02 02 

Total Geral  03 10 05 57 75 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO:  

6008 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SE GURANÇA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4057 - Assistência Médica   0 32.910.133 32.876.034 22.317.158 
0001 - Assistência Médica - Serviços Médicos E Odontológicos Aos 
Policiais Militares e Seus Dependentes Legais - Distrito Federal 0 32.910.133 32.876.034 22.317.158 

Total do Programa  0 32.910.133  32.876.034 22.317.158 
 

A assistência médica que a PMDF presta aos Policiais Militares, pensionistas e seus 
dependentes legais é um serviço continuado. Com os atendimentos efetuados aos Policiais Militares seus 
dependentes e pensionistas em conformidade com a legislação.  

Atualmente com o Centro Médico da PMDF em fase de ampliação e reforma há a obrigação 
em cumprir com os compromissos assumidos perante as empresas credenciadas para atendimento a este 
público alvo. Desta forma, houve a necessidade de se utilizar recursos provenientes do Superávit Financeiro 
do Fundo de Saúde para, fazer frente a realização de despesas para o atendimento na área de prestação 
de serviços por empresas especializadas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e Urgência e Emergência. 

2.  Informações complementares 

Por meio do Acórdão nº 168/2007, o Tribunal de Contas da União (TCU) exarou despacho por 
meio do qual é determinado à Polícia Militar do Distrito Federal que nas suas próximas prestações de 
contas do Tribunal de Contas da União se inclua a gestão do Fundo de Saúde da PMDF, e que de acordo 
com o Acórdão nº 311/2010, fixou-se que a partir de 01 de janeiro de 2010, deveria se  iniciar o registro da 
execução orçamentária e  financeira do Fundo de Saúde da PMDF no Sistema  Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI, e não mais dentro do Sistema de Gestão Governamental do GDF-
SIGGO. 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A assistência médico-hospitalar prevista no art. 32 da lei 10.486/2002 tem por finalidade 
atender os policiais militares, seus dependentes e pensionistas nas áreas médico-hospitalar, médico-
domiciliar, odontológica, psicológica e social com recursos consignados em seu orçamento. 

A PMDF no ano de 2013 lançou edital de credenciamento para saúde física em geral, 
credenciando até o final do ano 39 empresas para prestação de serviços médicos a público alvo de cerca 
de 73.000 usuários.  
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O diferencial desse novo credenciamento é o atendimento em geral, por meio de consultas, 
exames e cirurgias em geral. O credenciamento foi a opção encontrada enquanto se reforma a Policlínica 
da PMDF que no ano de 2014 deve voltar a atender o público-alvo com a conclusão da obra e 
reequipamento do hospital. 

Além do credenciamento de Saúde Física em Geral, onde as 39 empresas credenciadas 
atendem desde urgências e emergências a consultas eletivas, a PMDF possui contrato com mais de 39 
clínicas de ortodontia, 15 clínicas de psicoterapia, 02 clínicas de saúde mental, 03 clínicas de quimioterapia, 
bem como credenciamentos com laboratórios para exames em geral, radiologia, ultrassonografias e 
ressonâncias magnéticas. Atualmente são mais de 100 empresas credenciadas junto a PMDF para 
atendimento nas áreas de saúde física, mental e bucal. 

Diante desse novo contrato, os recursos provenientes do Governo Federal não foram 
suficientes devido a remanejamentos orçamentários. Desta forma houve a necessidade de utilização de 
recursos provenientes do superávit financeiro do Fundo de Saúde conforme quadro (quadro do DEOF sobre 
Execução Orçamentária e Financeira), bem como envio de recursos pelo Tesouro Local, no montante de 35 
milhões para garantir o funcionamento dos credenciamentos vigentes. 

Vale destacar que, conforme demonstrativos de atendimentos externos, a PMDF realizou, por 
meio dos credenciamentos, mais de 250.000 atendimentos, desde simples consulta a complexas cirurgias 
de coluna.  

A família policial passou a contar com uma ampla rede credenciada para as mais diversas 
áreas da saúde em geral, disponível para consultas no site da PMDF. 

Por fim há que se salientar que o orçamento destinado as despesas de custeio, ou seja, na 
área de Assistência Médica não foi suficiente e ainda passou por bloqueios e remanejamentos realizados 
pela Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Distrito Federal, o que 
causou sérios problemas na realização das despesas desta área no final do exercício financeiro de 2013, 
sendo necessário suplementação,  
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18.7. FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO 
FEDERAL - FSCBMDF – UO: 24.902 

O Fundo de Saúde do CBMDF, na forma da Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002 e da Lei nº 
11.134, de 15 de julho de 2005, bem como o estabelecido no Decreto nº 4.628, de 19 de abril de 1979, tem 
como finalidade, custear as despesas referentes a atendimentos médicos e odontológicos dos militares 
ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes, de forma a complementar os recursos oriundos do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal, que também possuem tal destinação. 

O Fundo de Saúde tem como estratégia exclusiva a previsão legal de complementar os 
recursos destinados pelo Fundo Constitucional do DF à assistência médica dos militares ativos, inativos, 
pensionistas e seus dependentes. Com os recursos conjuntos busca-se o atendimento médico-hospitalar e 
ambulatorial por meio de contratações e credenciamentos de clínicas, hospitais, aquisições de materiais 
médicos diversos, bem como, a contratação e aquisição dos demais bens e serviços que se fizerem 
necessários. 

O sistema de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é composto dos 
seguintes profissionais:  

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

Total Cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Oficiais-Médicos 2 40 - - 42 
Oficiais-Enfermeiros* 1 4 - - 5 
Oficiais-Dentistas 2 26 - - 28 
Oficiais-Nutrição* 1 - - 1 
Oficiais-Psicologia* 1 1 - - 2 
Oficiais-Farmácia* 1 2 - - 3 
Oficiais-Fisioterapeutas* - 4 - - 4 
Praças Especiais-Médicos - 6 - - 6 
Praças Especiais-Dentistas - 9 - - 9 
Praças Especiais-Complementares - 3 - - 3 
Praças- área de saúde** 1 141 - - 142 
Militares capacitados em Ed. Física - 40 - - 40 

Total Geral  8 277 - - 285 
Fonte : DISAU – 31/12/2013 
*Quadro de Oficiais Complementares; 
**Militares oriundos do extinto quadro de saúde, QBMP-6, trata-se das praças com formação nas áreas: Técnico em enfermagem, Técnico em radiologia, 
Técnico em laboratório, Técnico de gesso, Técnico em Higiene dentária e Enfermeiros com formação superior. Todos auxiliam nas execuções dos 
serviços diários da área de saúde; 
***O sistema de saúde da corporação é necessariamente uma área-meio. 

1. Realizações 

PROGRAMA: 

6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SE GURANÇA PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1487 - Construção de Centro Médico  0 4.000.000 4.000.000 3.441.392 
2912 - Construção de Centro Médico-Cbmdf-Distrito Federal 0 4.000.000 4.000.000 3.441.392 
4057 - Assistência Médica  0 13.601.258 10.000.000 0 
0004 - Assistência Médica-Bombeiros, dependentes e Pensionistas-
Distrito Federal 0 13.601.258 10.000.000 0 

Total do Programa  0 17.601.258 14.000.000 3.441.392 
 

O exercício de 2013, assim como o anterior, foi iniciado sem dotação alguma na lei 
orçamentária do GDF para o Fundo de Saúde - FS-CBMDF. Todo o orçamento destinado é oriundo de 
Superavit Financeiro apurado em balanço patrimonial anteriores a 2010, conforme determinação contida em 
Acórdão TCU 2.631/2010 - Plenário. A autorização de abertura de crédito especial para a UG se deu por 
meio da Lei n° 5.111/2013, publicada no DODF n°113,  de 03 de junho de 2013. 

A partir dessa data, foi possível planejar a execução desse orçamento, conforme o quadro 
acima todo o valor referente à ação de Construção do Centro Médico foi empenhado e mais de 65% já foi 
liquidado. O valor total desse empreendimento será de mais de 26.000.000 (vinte e seis milhões de reais), a 
maior parte dele está sendo custeado com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). 

Apenas os 4 milhões do orçamento autorizado pela Lei Distrital 5.111/2013 será utilizado do  
superávit apurado para a obra da Policlínica Médica. Já foram executados mais de 72% da obra de 
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ampliação e reforma do prédio da nova POMED, dando continuidade à construção da parte superior do 
edifício (1.507,04 m²). 

Quanto aos valores referentes à ação de Assistência Médica, foram realizados empenhos com 
recursos do Superavit Financeiro apurados em Balanços Patrimoniais anteriores a 2010, e que constituem 
fonte de recursos para esta Diretoria de Saúde. Os empenhos são da ordem dez milhões de reais para 
custeamento de despesas com quatro principais hospitais com os quais a Diretoria de Saúde do CBMDF 
tem convênio. 

Ressalta-se que estes empenhos foram realizados no final do exercício de 2013, tendo como 
base valores estatísticos informados, via documental, pelas próprias credenciadas, com relação às 
despesas médicas já autorizadas pelo CBMDF e que ainda não foram liquidadas e pagas, com o intuito de 
se evitar o pagamento por Reconhecimento de Dívidas ou a suspensão do atendimento médico aos 
usuários do sistema de saúde do CBMDF. 

2.  Outras Realizações 

2.1. Nas policlínicas e unidades da DISAU do CBMDF 
 

As ações executadas nas dependências dos órgãos subordinados à Diretoria de Saúde são 
realizadas para atender o disposto na alínea e, do Inciso IV do artigo 51 da lei 7479/1986 - Estatuto 
Bombeiro-Militar, conforme abaixo: 

 "Art 51. São direitos dos bombeiros-militares: 

... 

 IV - nas condições ou limitações impostas na legislação e regulamentação específica ou 
peculiar: 

... 

 e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o 
conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo 
serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem assim o fornecimento, a aplicação de 
meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;" 

Dessa forma, para atender ao previsto no Estatuto Bombeiro-Militar, a Diretoria de Saúde da 
corporação gerencia cinco  órgãos que prestam serviços de assistência à saúde dos militares, dependentes 
e pensionistas, função que foi estabelecida por meio do Decreto Federal n° 7.163/2010 que reorganizou a 
estrutura do CBMDF. 

O referido decreto reafirmou que a DISAU é um órgão de direção que tem como incumbência 
as atividades relacionadas com a atenção à saúde do bombeiro militar, seus dependentes legais e 
pensionistas. 

Assim, estão subordinados à DISAU os seguintes órgãos com as respectivas funções 
institucionais previstas na Portaria - CBMDF n° 93,  de 21 de dezembro de 2011:  

− POLICLÍNICA MÉDICA - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por 
finalidade a assistência médico-hospitalar e, em caráter excepcional, a médico-domiciliar, aos usuários do 
Sistema de Saúde da Corporação. 

− POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem 
por finalidade a assistência odontológica aos usuários do Sistema de Saúde da Corporação. 

− CENTRO DE ASSISTÊNCIA BOMBEIRO MILITAR - órgão de apoio subordinado à Diretoria de 
Saúde que tem por finalidade o assessoramento aos usuários do Sistema de Saúde da Corporação no 
atendimento às contingências sociais e às necessidades básicas, com vistas à garantia dos mínimos sociais. 

− CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que 
tem por finalidade a realização de atividades ligadas ao treinamento físico militar, avaliação física, 
treinamento desportivo e áreas correlatas à capacitação ao exercício da profissão bombeiro militar. 

− CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem 
por finalidade a realização das inspeções e perícias médicas, sendo responsável pelo planejamento, 
orientação, coordenação e controle de todas as atividades médico-periciais desenvolvidas no CBMDF. 
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Foram executadas consultas diversas ambulatoriais, exames de laboratório, consultas e 
procedimentos odontológicos, fisioterápicos e pequenas cirurgias, realizados no âmbito da Policlínica do 
CBMDF. 

 Procedimentos realizados nas unidades da DISAU em 2013 

Discriminação dos procedimentos 
                      Quantidade 

2012 2013 
Número de consultas ambulatoriais agendadas (POMED) - 59.618 

Número de consultas ambulatoriais realizadas (POMED) 42.235 47.586 

Procedimentos da Enfermaria (POMED) 4.778 3.179 

Cirurgias (POMED) 433 598 

Procedimento na Ortopedia/Gesso (POMED) 191 182 

Eletrocardiograma (POMED) 83 22 

Ecografia (POMED) 1.811 2.676 

Endoscopia (POMED) 70 648 

Fluxometria (POMED) 4 8 

Colonoscopia (POMED) 334 304 

Exames de Laboratório (POMED) 135.538 151.746 

Atendimentos Fisioterápicos (POMED) 4.814 6.649 

Exames Radiológicos* (POMED) - 1.593 

Atendimentos na Câmara Hiperbárica (POMED) - - 

Procedimentos Odontológicos (PODON) 24.341 35.218 

Psicologia e Psiquiatria (CEABM)** 1.610 616 

Número de Perícias (CPMED) - 15.183 

Número de Inspeções em Saúde (CPMED) - 4.025 

Número de Pessoas Atendidas pelos programas do CECAF 167 225 

Número de Pessoas Atendidas na POMED****  - 13.771 

Número de Pessoas Atendidas na CPMED**** - 19.208 

Absenteísmo - Consultas Ambulatoriais na POMED*** - 12.032 
Total de Procedimentos 216.409 342.108 

Fonte: POMED/DERHU/PODON/DERHU/CPMED/ CECAF /DISAU e CEABM/DISA. 
* Os exames radiológicos foram ativados gradativamente ao longo do ano, mediante a capacidade técnica da unidade. 
**Os dados de psiquiatria informam apenas o período compreendido entre abril e agosto de 2013, e referem-se aos atendimentos que 
se inseriram nos programas do Centro de Assistência Bombeiro Militar. Não foram computados os atendimentos de ambulatório e de 
perícia de psiquiatria que ocorreram em razão de ambulatório da Policlínica Médica ou do Centro de Perícias Médicas. A partir de 
setembro de 2013 o Psiquiatra deixou de compor a equipe de saúde mental do Centro de Assistência Bombeiro Militar (Memorando nº 
272/2013-SESMO/CEABM/DISAU) 
***Informação obtida a partir da diferença entre o número de agendamentos de consultas ambulatoriais (59.618) e a quantidade efetiva 
de atendimentos realizados (47.586) 
**** Estes valores não estão somados ao Valor Total de Procedimentos. 

 

2.2. Na rede credenciada 
Dadas as limitações da POMED em termos de profissionais, equipamentos ou complexidade e 

a necessidade de assistência integral à saúde, os serviços na rede credenciada têm por finalidade prestar 
os serviços hospitalares eletivos, urgência e emergência, cirurgias diversas, internações, exames de 
imagem, clínicos, ressonâncias, oncologia, tratamentos psiquiátricos e de dependência química, entre 
outros. 

Atualmente, o sistema de saúde do CBMDF conta também, além de hospitais e clínicas 
credenciadas, com fornecedores de materiais médicos, odontológicos, hospitalares e farmacêuticos. Todas 
as clínicas credenciadas são regidas pelo edital de credenciamento nº 001/2011-CBMDF.  

Alguns atendimentos ainda foram realizados pelo edital nº 001/2004, referentes aos serviços 
em que não se obteve êxito no início do exercício quanto ao credenciamento de empresas. Contudo, essa 
situação só perdurou até o mês de março, data em que houve a migração total para o edital de 2011. 

Embora complementar, a prestação de serviços por meio de empresas credenciadas é a 
principal atividade da Diretoria de Saúde, dada o grande volume de recursos dispensado, consumindo parte 
expressiva de todo o orçamento da diretoria, somando FCDF e FS-CBMDF, conforme tabela abaixo: 

Valores gastos com credenciamento em 2013 

Ano Valor Autorizado 
Valor Gasto com 
Credenciamento 

Percentual do Orçamento 
Gasto Com Credenciamento 

2011 49.575.000 38.800.001 78,26% 
2012 57.114.251 46.504.843 81,42% 
2013 52.328.813 38.988.025 74,50% 
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O credenciamento permite a aproximação dos serviços ofertados aos usuários do sistema de 
saúde, uma vez que descentraliza a oferta por meio da contratação de empresas em outras regiões que não 
seja o Plano Piloto.  

Entretanto, dos 27.613 usuários do sistema de saúde, mais de 34% deste montante utilizou o 
sistema em algum momento no primeiro semestre de 2013. Este valor foi maior que o primeiro semestre de 
2012 na ordem de mais mil e quatrocentos novos utilizadores.  

Diante da possibilidade de os recursos não serem suficientes para cobrir as despesas 
ocorridas, desde o exercício de 2012, a DISAU estabeleceu métodos de controle, tais como: 

− Qualquer autorização de procedimentos a ser realizado na rede credenciada deve ter a 
anuência de profissional de saúde da corporação em atendimento nas unidades do CBMDF. Tal ação visa a 
utilização completa das unidades de saúde e evitar que procedimentos desnecessários sejam realizados. 

O objetivo é tentar manter os gastos dentro da meta planejada anualmente, uma vez que 
houve o ingresso expressivo de militares e dependentes nos exercícios de 2011, 2012 e 2013. Contudo, 
não houve a contrapartida da saída e sim o envelhecimento da tropa elevando os gastos ainda mais. 

O número de empresas credenciadas são 163, distribuídas entre associações, clínicas e 
hospitais por todo o Distrito Federal. 

3.  Informações Complementares 

Execução do Fundo Constitucional do Distrito Federa l – UG 170495 
Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI fonte 1 06.* 

Ação/Subtítulo  Dot. Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0903 - Assistência Médica  0 5.803.157 5.800.528 3.400.327 
00FI - Assistência Médica e Odontológica Aos Bombeiros e 
Dependentes do CBMDF 0 5.803.157 5.800.528 3.400.327 

Total  0 5.803.157 5.800.528 3.400.327 
 
Após a publicação do ACÓRDÃO Nº 2631/2010 - TCU – Plenário, aquela Corte de Contas 

entendeu que o orçamento do Fundo de Saúde, por ser oriundo do Fundo Constitucional do Distrito Federal 
deveria ser executado pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), 
conforme o Item 1.5.1 do acórdão: 

“1.5.1. o registro da execução orçamentária e financeira dos Fundos de Saúde do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI,  inicie-se a partir de 1º de janeiro de 2011”; 

Com isso, os valores arrecadados anualmente não integram mais as ações executadas no 
Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO), somente o superávit apurado em exercícios 
anteriores, conforme o item 1.5.2 do acórdão:  

“1.5.2. os superávits dos Fundos de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar 
do Distrito Federal, apurados em exercícios anteriores ou que vierem a ser apurados no exercício de 2010, 
sejam executados no âmbito do orçamento do Governo do Distrito Federal – GDF.” 

Assim, todo o orçamento referente à arrecadação do Fundo De Saúde do CBMDF do exercício 
de 2013 foi executado através do sistema SIAFI sob ação específica do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal no subtítulo de  Assistência Médica e Odontologica aos Servidores e seus Dependentes do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal . 

A fonte de recursos n° 106 corresponde aos valores arrecadados pelo CBMDF referentes à 
contribuição dos militares ao Fundo de Saúde. Sua  utilização ocorre de acordo com e foram utilizados da 
seguinte forma: 

Descrição  Valor  
Material Odontológico 17.118 
Material Laboratorial 1.619.576 
Serviços Médicos e Odontológicos 10.000 
Serviços Médicos-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais 4.123.734 
Capacitação 30.100 

Total  5.800.528 

Não houve o registro e o acompanhamento das etapas do SAG por serem incompatíveis com 
os recursos do FCDF. 
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Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI fontes 100, 106, 188 e 306 – Recursos Ordinários  
Ação/Subtítulo  Dot. Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

00FI - Assistência Médica e Odontológica aos Bombeiros e 
Dependentes do CBMDF 0 45.505.204 45.492.866 25.809.466 

0053 – Assistência Médica e Odontológica aos bombeiros e 
dependentes do CBMDF 0 45.505.204 45.492.866 25.809.466 

Total  0 45.505.204 45.492.866 25.809.466 

Despesa do FCDF 
Descrição  Empenhado  A Liquidar  Liquidado  

combustiveis e lubrif. p/ outras finalidades 990 0 990,00  
material farmacologico 58.458 52.192,12                              6.266,20  
material odontologico 184.749 104.577,95 80.170,85 
material de expediente 1.264 0 1.263,70 
material de processamento de dados 15.058 14.553,71 504,20 
material de acondicionamento e embalagem 150 0 150,00  
material de limpeza e prod. de higienizacao 1.808 0 1.808,30  
uniformes, tecidos e aviamentos  5.735 0  5.735,00  
material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes 2.128 0 2.127,52 
material p/ manutencao de bens moveis 88.636  0,30 88.635,35 
material eletrico e eletronico 1.726 0 1.726,20 
material de protecao e seguranca 1.523 1.372,80  150,00  
material p/ audio, video e foto 6.970 6.970,00  0 
material laboratorial 2.335.022  2.334.271,62  750,16  
material hospitalar 165.409 103.191,02  62.178,79  
servicos medicos e odontologicos - pessoa física 10.000  10.000,00  0 
apoio administrativo, tecnico e operacional 360.487  69.221,26 291.266,23 
assinaturas de periodicos e anuidades  650  0  650,00  
locacao de maquinas e equipamentos 0  0 0 
manutencao e conserv. de bens imoveis 1.300  0 1.300,00 
manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 106.696 26.575,32 80.120,85 
manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas 800  0  800,00  
servico de selecao e treinamento 121.609 12.126,00 109.483,00 
serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais 28.988.025 8.960.375,69 20.027.649,73 
servicos graficos e editoriais  36.500 36.500,00  0 
servico de selecao e treinamento 880 31.360,00 2.520,00 
obras em andamento 12.301.916 7.373.114,17  4.928.802,01  
instalacoes 8.315  0   8.315,00  
apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. 565.478,02  462.098,57  103.379,45  
mobiliario em geral  84.900,00  84.900,00  0 

Total  45.492.866,50 19.683.400,53  25.809.465,97  
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18.8 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPA MENTO DA 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL– FUNPMDF – UO:2 4.904 

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal 
– FUNPM foi criado por meio da Lei nº 4.077, de 28/12/2007, com a finalidade de prover, em caráter 
complementar, recursos financeiros para a Polícia Militar do Distrito Federal, objetivando sua modernização, 
reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços. 

Compete à Polícia Militar do Distrito Federal gerir os recursos do FUNPM. 
A Força de trabalho do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia 

Militar do Distrito Federal compõe o Quadro de servidores apresentado no Relatório da PMDF. 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
4220 - Gestão de Recursos de Fundos  576.883 6.373.738 2.624.186 0 
0008 - Gestão de Recursos de Fundos- FUNPM- Distrito Federal 576.883 6.373.738 2.624.186 0 

Total do Programa  576.883 6.373.738 2.624.186 0 

Dentro da execução orçamentária dos recursos do Fundo de Modernização e Reequipamento 
da Polícia Militar do Distrito Federal foram empenhados R$ 2.624.186,00, com a finalidade de se adquirir 
coletes refletivos mais modernos, com o escopo de atender as necessidades de sinalização de trânsito 
requeridas pelo evento esportivo que se avizinha (COPA DO MUNDO 2014), em Brasilia-DF, que receberá 
setes jogos do evento, e com certeza será sede de algumas delegações. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
004 – Aumentar a segurança no Distrito Federal, uti lizando-se de tecnologia de ponta, modernos 
equipamentos e do trabalho desenvolvido por Policia is Militares altamente capacitados. 

 

Indicadores:  
 

Denominação do indicador Unidade 
de Medida  

Índice Mais em 
Recente 

Apurado 
Mm/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Número de viaturas em 
condições de 
atendimento/patrulhamento  

Unidade 430  31/12/2010 Diário 450 / 
752 

470 / 
532 

490/ 
- 

510/ 
- 

Mapa de controle 
de viaturas do 

DOP 
 

Tempo resposta Minutos 12,3 31/12/2010 Mensal 
4.5 / 
12,8 

11,5 / 
11,36 

11/ 
- 

10,5/ 
- SGO - PMDF 

O alcance da meta ocorreu devido à implementação de um programa de aquisição de viaturas. 
A malha viária do DF é deficitária, não permitindo acesso rápido a algumas localidades. Há 

aproximadamente 1.300.000 veículos em circulação, o que prejudica a fluidez do trânsito. Em países 
desenvolvidos, onde há fortes investimentos em segurança pública, as características culturais e urbanas 
são diferentes das encontradas no DF, o tempo de atendimento à ocorrência é geralmente da ordem de 10 
min, o que justifica o redimensionamento do indicar ora mensurado, face aos óbices apresentados. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

005 - Proporcionar segurança adequada a grandes eve ntos, por meio da utilização de modernas 
técnicas operacionais, emprego do policiamento oste nsivo e de tecnologia de ponta, estando em 
condições de fazer frente a possíveis atos terroris tas. 

 

Indicadores:  
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado 
Fonte da Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Efetivo diário 
empregado no 
policiamento ostensivo 

Unidade 3.000 31/12/2010 Diária 3.000/2
.957 

4.000/3
.100 

4.500 4.000 

Seção de Planejamento 
do Departamento 
Operacional – Mapa de 
Efetivo Diário 

O presente índice não foi alcançado como planejado, pelo respectivo indicador do objetivo 
específico, tendo em vista o déficit do efetivo de policiais Militares. Tal fato obstou esta Instituição para 
alcançar a meta desejada, porém há previsão de ingresso de novos policiais (2014) para recomposição do 
efetivo. 

2.  Informações complementares 

As despesas realizadas dentro do Fundo de Modernização e Reequipamento atenderam a 
legislação pertinente, ao preconizado na Lei e no Decreto de sua criação. 

3.  Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Com o evento esportivo que se avizinha (COPA DO MUNDO 2014), Brasilia-DF, receberá 
setes jogos, e com certeza será sede de algumas delegações, além de, atender s demandas de sinalização 
de trânsito como um todo da Sociedade do Distrito Federal, a fim otimizar o fluxo viário nas diversas vias do 
Distrito Federal com o escopo de trazer maior comodidade e garantir maior fluidez ao trânsito da Capital 
Federal. 
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18.9. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAM ENTO DO CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – FUNCBMDF  – UO: 24.905 

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo Bombeiros Militar do 
Distrito Federal – FUNCBM, foi criado pela Lei Distrital nº 4.076, de 28 de dezembro de 2007, com a 
finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para o CBMDF, objetivando sua 
modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços. 

Deste modo, o FUNCBM visa complementar os recursos destinados pelo Fundo Constitucional 
do Distrito Federal – FCDF à manutenção das atividades desempenhadas pela Corporação, não possuindo 
força de trabalho própria.  

1. Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

3029 - Modernização e Reequipamento das Unidades de 
Segurança Pública 521.236 3.044.652 2.996.658 33.250 
0002 - Modernização e Reequipamento das Unidades de 
Segurança Pública - CBMDF - Distrito Federal 521.236 3.044.652 2.996.658 33.250 
4220 - Gestão de Recursos de Fundos  1.000 2.894.933 2.857.162 800.883 
0005 - Gestão de Recursos de Fundos -CBMDF- Distrito Federal 1.000 2.894.933 2.857.162 800.883 

Total do Programa  522.236 5.939.585 5.853.820 834.133 

 
Os recursos do FUNCBM foram aplicados ao longo de 2013 de modo a complementar os 

investimentos realizados nas áreas de produtos perigosos e atendimento pré-hospitalar. Assim, foram 
adquiridos 342 itens, conforme tabela abaixo: 

 
Quantidade  Equipamento s 

22 Câmeras térmicas 
4 Detectores de gases, modelo GDA 02 
2 Detectores de gases, modelo GASID 
1 Coletor de vapor orgânico e a gás 
2 Coletor de vapor orgânico e a gás 
1 Detector óptico  

200 Máscaras de ressuscitação reutilizável 
100 Cânulas orofaríngea 
10 Ambulâncias 

Fonte: SELOF/EMG 

 

Tais aquisições são avanços importantes em áreas estratégicas, como atendimento 
emergencial, tendo sido realizadas de modo a garantir à sociedade do Distrito Federal e a seus visitantes, 
um serviço de atendimento a emergências eficiente e dotado de capacidade operacional adequada às suas 
demandas presentes e futuras. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

0001 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  5.000 13.000 6.335 6.335 
6994 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-CBMDF-
Distrito Federal 5.000 13.000 6.335 6.335 

Total do Programa  5.000 13.000 6.335 6.335 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 4 

007 - Promover atendimento diuturno nas emergências  atinentes às atividades do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando a pr oteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. 
 
Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida 
Índice mais 

Recente 
Apurado em 

Mm/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Unidade Mantida 
Unidade 80 31/12/2010 Anual 

85/ 

71 

90/ 

- 

95/ 

- 

100/ 

- 
EMG/CBMDF 

Ocorrências Atendidas 
Unidade 89% 31/12/210 Anual 

94/ 

98,37  

95/ 

92,22 

96/ 

- 

97/ 

- 
SELOF/EMG 

Tempo-Resposta Incêndio 
Minuto 12,87 31/12/2010 Anual 

8/ 

11 

8/ 

9,46 

8/ 

- 

8/ 

- 
CIADE 

 
O indicador unidade mantida é definido pela relação percentual entre o número de unidades 

implantadas e o número de unidades previstas, visando assim aferir a adequação da instituição à legislação 
vigente. Contudo, a aferição deste indicador foi revisado, de modo que foram necessários alguns ajustes no 
cômputo dos valores obtidos até a presente data. Assim, observa-se que o CBMDF possui uma previsão de 
113 unidades (OBM), das quais 84 estavam implantadas em 31.12.2011, ou seja, 74% do previsto. Em 
2012, com a redução dos Comandos de Área de 7 para 4, o percentual em 31.12.2012 foi alterado para 
72%, ou 81 unidades mantidas. Em 2013, o CBMDF desmobilizou o 5º GBM – Aeroporto, implicando em 
uma nova redução, passando o índice para 71% em 31.12.2012, com 80 unidades mantidas. Observa-se 
ainda que as unidades administrativas encontram-se em sua totalidade implantadas, fato oposto ocorre com 
os Grupamentos de Bombeiros, cujo índice de implantação em 31.12.2012 foi de 44%, ou seja, a 
Corporação ainda demandará de alguns anos e investimentos contínuos para ampliar a sua capilaridade no 
Distrito Federal. 

O indicador ocorrências é a razão entre o total de ocorrências que deveriam ter sido atendidas 
pela Corporação e o número de ocorrências que de fato foram atendidas pela Corporação. Em 2012, o 
índice aferido foi de 88,53%, enquanto que em 2013 este índice foi de 83,28%. Entretanto, a meta  para 
2013 foi de atender 95% do total de ocorrências destinadas ao CBMDF. Assim, foi atingido o índice de 
92,22%, em relação à meta, ficando assim, a Corporação 2,78 pontos percentuais abaixo da meta 
estabelecida.  

Um dos fatores que influenciaram este índice foram as dificuldades encontradas pela 
Corporação em manter em operação a totalidade das viaturas tipo UR (Unidade de Resgate), ou 
simplesmente, ambulâncias. Desta maneira, houve uma participação maior de atuação de populares, 
familiares e de ocorrências não atendidas por falta de viaturas ao longo de 2013. Contudo, há uma 
tendência de reversão destes números, tendo em vista o início de operação das novas ambulâncias 
adquiridas em 2013 já no primeiro semestre de 2014. 

O tempo-resposta para incêndio sempre foi um indicador de difícil aferição, pois há dois tempos 
a serem considerados para o cidadão. O primeiro é o tempo de comunicação entre o solicitante e a CIADE e 
o segundo é a partir do momento da comunicação da ocorrência ao CBMDF e a chegada da primeira viatura 
no local. Após vários esforços do CBMDF em 2013, conseguiu-se informatizar esse processo de aferição, 
resultando um índice de 9 minutos e 46 segundos. O resultado ainda está acima da meta, porém com a 
chegada das viaturas de combate a incêndio, a expectativa é que para o ano de 2014 conseguiremos 
atender a meta, que é de 8 minutos para o atendimento de uma ocorrência de incêndio urbano.  

3.  Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Oportunamente o superávit do fundo será utilizado para os devidos fins. 
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18.10. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPA MENTO DA 
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL– FUNPCDF  – UO: 2 4.906 

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal – 
FUNPCDF foi criado pela Lei Complementar nº 751, de 28 de dezembro de 2007, com a finalidade de 
prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do Distrito Federal, objetivando 
sua modernização, reequipamento, manutenção, aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.  

Força de Trabalho 
O quadro de servidores responsáveis pela gestão do Fundo de Modernização, Manutenção e 

Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal – FUNPCDF pertence ao efetivo da Polícia Civil previstos 
na Lei 8.674/93. 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhad o Liquidado  

3029 - Modernização e Reequipamento das Unidades de 
Segurança Pública 7.300.000 15.401.026 5.176.298 3.329.319 
0003 - Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança 
Pública- FUNPCDF- Distrito Federal 7.300.000 15.401.026 5.176.298 3.329.319 

Total do Programa  7.300.000 15.401.026 5.176.298 3.329.319 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

008 – Promover a Segurança Pública, realizando com proficiência as atividades de Polícia Judiciária 
e elevar os índices de resolução de crimes por meio  da elaboração de procedimentos formais. 

 

Indicadores:  

 
Denominação do Indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Taxa de Inquéritos Relatados % 71 31/12/ 2010 Anual 
72 /  

74 

73 / 

78,12 
74 75 CGP 

Índice de Resolução dos 
Crimes de Homicídios 

% 49 31/12/ 2010 Anual 
50,22 / 

47,5 

51,48 / 

51,20 
52,76 54,08 CORIE 

Índice de Prisões em Flagrante 
por Tráfico de Drogas 

% - - Anual 5 / 
7,69 

5 5 5 CORIE 

2.  Informações complementares 

Com os recursos gerenciados pelo FUNPCDF foram proporcionados aos servidores da Polícia 
Civil, melhores condições de trabalho, dentre os equipamentos comprados podemos destacar a aquisição 
de (10) dez Rifles e (64) Carabinas, equipamentos de TI, dentre outros 

Também foi contratada a Fundação Dom Cabral para desenvolver o Programa de Gestão 
Avançada para Resultados da Polícia Civil do Distrito Federal,  com duas principais linhas de trabalho: 

− Capacitação de membros da PCDF em Gestão Estratégica - execução e monitoramento; 
− Construção conjunta - FDC e PCDF – do Modelo de Gestão Estratégica da PCDF. 
Esse modelo é denominado de “Modelo de Inteligência de Execução Estratégica – MIEE”. – 

que será fruto da formulação prévia da estratégia – fornecerá à PCDF metodologias e ferramentas para 
sistematizar a gestão estratégica do desempenho por meio de um sistema de monitoramento, permitindo a 
visualização do Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho, Iniciativas e 
Projetos Estratégicos. Por meio do MIEE, será possível: 
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− A disseminação de um modelo de gestão estratégica, tornando a gestão da PCDF mais 
transparente para os públicos de interesse; 

− A definição clara das responsabilidades pelas metas, indicadores, iniciativas e recursos; 
− O monitoramento, em tempo real, do desempenho da PCDF vis-à-vis as metas 

estabelecidas; 
− A gestão contínua da estratégia, com monitoramento constante do desempenho em vários 

níveis de agregação, com possibilidade de desdobramento até os níveis decisórios apropriados; 
− A gestão da informação e do conhecimento, com base na acumulação de registros 

históricos dos graus de cumprimento de resultados, suas análises e eventuais planos corretivos; 
−  A implementação de processos organizacionais de monitoramento e acompanhamento das 

metas e indicadores nos principais níveis decisórios da PCDF; e 
− A redução do ciclo de controle, a maior pro atividade das decisões sobre resultados e a 

utilização eficiente de recursos. 

3.  Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Com os equipamentos comprados e os serviços contratados, o FUNPCDF contribuiu para que 
esta Instituição se tornasse melhor equipada e os servidores melhor qualificados para realizarem suas 
atividades de rotina, bem como as várias operações ocorridas ao longo do ano, que tiveram por objetivo a 
repressão/prevenção aos ilícitos de roubo, homicídios, porte ilegal de armas, tráfico/uso de substâncias 
entorpecentes, furtos, entre outros, em todas as localidades do Distrito Federal.  

 
Ação Governamental  Despesa Autorizada  Empenhado  % Liquidado S/ Empenhado  

3029 -Modernização e Reequipamento 
das Unidades de Segurança Pública 

15.401.026 (99,35%) 5.176.298 (33,61%) 3.329.319 (64,31%) 

9050 – Ressarcimentos, Indenizações  e 
Restituições - FUNPCDF 

100.000 (0,65%) 7.337 (7,33%) 7.337 (100%) 

Total Geral  15.501.026 (100%) 4.022.572 (25,95%) 3.336.656 (82,94%) 
 

Em 2013 o FUNPCDF teve uma dotação de aproximadamente R$ 15,5 milhões e os gastos 
foram distribuídos da seguinte forma: 99,35% para a ação governamental de “Modernização e 
Reequipamento das Unidades de Segurança Pública”, e 0,65% para “Ressarcimentos, Indenizações e 
Restituições” do FUNPCDF. 

O Recurso empenhado foi 25,95%. Importante notar que o FUNPCDF vem mantendo um 
satisfatório índice de execução orçamentária ao longo dos anos. 
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18.11. FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – FU NP/DF – UO: 24.908 
O Fundo Penitenciário do Distrito Federal – FUNPDF foi criado pela Lei Complementar n.º 761, 

de 05/05/2008, e suas alterações, e pelo Regimento Interno, publicado através do Decreto nº 32.106, de 25 
de Agosto de 2010. 

O aludido Fundo é gerido por um Conselho de Administração, composto por 12 membros, 
sendo eles: o Secretário de Estado de Segurança Publicado Distrito Federal, na qualidade de Presidente; o 
Subsecretário do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, como Secretário Executivo e Ordenador de 
Despesas; um membro do Conselho Penitenciário do Distrito Federal; o Diretor Executivo da Fundação de 
Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal; dois diretores das Unidades Prisionais; três 
representantes da Sociedade Civil indicados pelo Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos – CDPDDH, de que trata a Lei nº 3.797, de 06 de fevereiro de 2006; três membros indicados 
pelas entidades representativas dos trabalhadores do Sistema Penitenciário. O Conselho de Administração 
do FUNPDF iniciou as atividades com a primeira reunião realizada em 10 de setembro de 2010.   

O Conselho de Administração do FUNPDF tem por competência: 
I. Aprovar as diretrizes de administração; aprovar a programação financeira;  
II. Expedir normas e procedimentos destinados a adequar a operacionalização do FUNPDF às 

exigências decorrentes da legislação aplicável à matéria;  
III. Manter arquivo com informações claras e específicas, das ações, programas e projetos 

desenvolvidos, conservando em boa guarda os documentos correspondentes;  
IV. Manter organizados os demonstrativos de contabilidade e escrituração do fundo;  
V. Fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de que trata o caput do art. 3º, velando 

pela correta aplicação dos recursos a eles destinados. 
A finalidade desta Unidade é financiar e apoiar, de forma complementar, atividades e 

programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do Distrito 
Federal, por meio de investimentos, os quais incluem obras (ampliação e aprimoramento dos 
estabelecimentos penais do Distrito Federal, reformas e construções), e aquisição de bens permanentes 
(material bélico, móveis, computadores e equipamentos de informática, veículos especializados, dentre 
outros); e de custeio, que engloba a manutenção dos estabelecimentos de que trata o art. 13 da Lei nº. 
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).  

Ademais, também faz parte do rol de finalidades deste Fundo, a implantação de medidas 
pedagógicas relacionadas ao trabalho profissionalizante do preso e do internado, bem como a captura de 
presos foragidos dos Estabelecimentos Penais. 

Força de Trabalho 
Conforme Regimento Interno do Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF, Decreto n° 

32.106 de 25 de agosto de 2010, em seu art. 8° que diz que constituem a estrutura básica do FUNPDF, o 
Conselho de Administração e a Secretaria Executiva. 

 Os servidores que compõe a Secretaria Executiva (Núcleo de Execução do FUNPDF) fazem 
parte do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF – SSP/DF. 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Preservar os direitos e garantias individuais por m eio de ações destinadas ao aprimoramento da 
segurança pública, do Sistema Penitenciário e do at endimento à comunidade.  

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 
4220 –Gestâo de Recursos de Fundos 4.207.500 11.652.191 1.285.090 483.90 
0001 - Gestão de Recursos de Fundos - Fundo Penitenciário-
Distrito Federal 4.207.500 11.652.191 1.285.090 483.090 
1984 – Construção de Prédios e Próprios 1.500.000 2.500.000 0 0 
2191 -Ressocialização e Assistência ao Sentenciado 500.000 1.693.018 0 0 

Total Geral 6.207.500 15.845.209 1.285.090 483.090 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 – Aprimorar o Sistema Penitenciário do Distrito  Federal com ações que visam garantir custódia 
segura e digna aos encarcerados, sua reintegração e  ressocialização, bem como reduzir a 
reincidência criminal e o déficit de vagas nas unid ades prisionais.  

. 

Indicadores:  

 

Denominação do indicador Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado Em  
 MM/AA. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançados Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Média de presos assistidos 
em estabelecimentos penais 

Preso 
Assistido 

9.858 31/12/2011 Anual 11.699/1
1.106 

13.019/1
2.434 

14.339/ 

- 

15.569/ 

- 
SESIPE/ 

SSP 

Déficit de vagas no sistema 
penitenciário Unidade 3.897 31/12/2011 Anual 

3.097 / 
4.513 

2.297/ 
5.808 

1.797 / 
- 

1.297 / 
- 

SESIPE/ 
SSP 

 
Foram efetivadas, neste ano de 2013, as aquisições de material de consumo para reforma de 

estabelecimentos prisionais, aquisição de veículo para Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP do Sistema 
Penitenciário, de vestuário para os internos e de forros para estruturação da Escola Penitenciária do DF. 
Tais realizações promoveram a melhoria e aprimoramento do Sistema Penitenciário e contribuíram para a 
redução no déficit de vagas, ações que vão ao encontro dos objetivos do programa. Esclarecemos que os 
indicadores do objetivo específico constarão do Relatório de Atividades da SSP/DF. 

 
Projeto  Reforma do Alojamento - CIR 
Unidade Atendida Centro de Internamento e Reeducação – CIR 
Resultados alcançados Reforma e melhorias de higiene e segurança dos alojamentos.. 
Público Alvo Servidores. 

 

Projeto Aquisição de veículo para a  ATP – Ala de Tratamento Psiquiátrico do Sistema Penitenci ário: 
Tipo Furgão especial para transporte/escolta de pre sos 

Unidade Atendida PFDF – Penitenciária Feminina do Distrito Federal 

Resultados alcançados Possibilitou maior atendimento aos internos que sofrem de transtornos psiquiátricos nas realizações 
de escoltas hospitalares. 

Público Alvo Servidores e internos. 

 

Projeto  Estruturação da Escola Penitenciária.  
Unidade Atendida EPEN - Escola Penitenciária do Distrito Federal  

Resultados alcançados Estruturação dos espaços pedagógicos e administrativos, melhorando as condições do ambiente de 
trabalho e de ensino. 

Público Alvo Servidores do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 

 
Projeto  Kit de Vestimentas para internos  
Unidade Atendida PFDF - Penitenciária Feminina do Distrito Federal 

Resultados alcançados Padronização dos uniformes dos internos, possibilitando maior monitoramento e controle dos 
procedimentos de segurança do Sistema Prisional. 

Público Alvo Internos. 

 

Projeto Aquisição de veículo para escolta de preso  – 03 veículos tipo furgão especial para 
transporte/escolta de presos 

Unidade Atendida DPOE - Diretoria Penitenciária de Operações Especiais 

Resultados alcançados Proporcionou atender as demandas do Sistema Penitenciário do DF e a cumprir os pedidos de 
escoltas de presos requeridas pelo Judiciário. 

Público Alvo Servidores e internos 

2.  Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A receita do FUNPDF constitui, dentre outras previstas em Lei, da venda de produtos das 
cantinas em funcionamento nos estabelecimentos prisionais.  

Os projetos executados por esta unidade tem origem nas solicitações recebidas pela Secretaria 
Executiva, que são encaminhadas ao Conselho de Administração, e após a deliberação, são aprovadas 
visando ao cumprimento das destinações previstas em Lei.  

A Secretaria Executiva, responsável pela gestão orçamentária e financeira e pela execução das 
atividades do FUNPDF, empenha-se no sentido de dar continuidade às atividades com celeridade, a fim de 
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que sejam atendidas as prioridades, bem como realizar atividades e programas de desenvolvimento, 
modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do Distrito federal, buscando o cumprimento das 
competências a ela delegadas. 

Quanto às dificuldades encontradas, citamos a falta de tempo hábil para conclusão dos 
procedimentos licitatórios e dificuldades na elaboração dos projetos.  

Para 2014, temos boa perspectiva de execução, visto que há muitos projetos já aprovados pelo 
Conselho de Administração do FUNPDF. 
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19. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FE DERAL – SETRAB  – 
UO: 25.101 

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB é um órgão de direção 
superior, integrante da estrutura de governo, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal. 
Criada pelo Decreto de Nº 28.987, de 24/04/2008, constituída para promover ações qualitativas, tais como: 
intermediação de emprego, qualificação profissional, programa de microcrédito, estímulo ao 
empreendedorismo, atendimento ao artesão e ao servidor autônomo, emissão de carteira de trabalho e 
seguro desemprego e cadastro de menor aprendiz, com vistas, principalmente, à excelência no atendimento 
à comunidade. A nova estrutura da SETRAB foi publicada pelo Decreto nº 33.419 de 15/12/2011. 

No que tange as ações de inserção do trabalhador no mercado do trabalho, a Secretaria de 
Estado de Trabalho estão inseridas no contexto do Sistema Nacional de Emprego – SINE, instituído em 
1975 por intermédio do Decreto n.º 76.403, de 08 de outubro, sendo a criação fundamentada na Convenção 
n.º 88 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil, que trata da organização do 
Serviço Público de Emprego e a implantação das agências de colocação. 

A Secretaria de Trabalho tem ainda como Missão “Promover Políticas Públicas de Trabalho, 
Emprego e Renda no Distrito Federal” e como Visão “Ser referência na implementação de politicas públicas, 
voltadas às ações de trabalho, emprego, renda e na redução das desigualdades econômicas e sociais do 
Distrito Federal”.  

1. Realizações  

O Mapa Estratégico da SETRAB, com os objetivos estratégicos para cumprimento da Missão 
Institucional estabelecido no Compromisso de Resultados n° 001/2012, entre a SETRAB e SEPLAN, está 
apresentado a seguir: 

 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 16 07 09 27 59 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 48 - 177 - 225 

Requisitados 
Órgãos do GDF 06 - 02 16 24 

Órgãos Estaduais - - 01 - 01 

Outros Estagiários - 14 - 46 60 

Subtotal 70 21 189 89 369 
(+) Cedidos da Unidade para outros órgãos - - - - 13 

Total Geral 70 21 189 89 382 
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PROGRAMA TÉMATICO:  

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

 
OBJETIVO GERAL:  

Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômi co e social do DF, por meio do fortalecimento 
do Sistema Público de Emprego, garantindo qualifica ção social e profissional de jovens e adultos, 
intermediação de mão de obra, seguro desemprego, tr abalho decente, além de apoiar o setor 
produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalece ndo o artesanato, a economia solidária e o 
empreendedorismo. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liqu idado  

2114 - Apoio ao Primeiro emprego  10.000 0 0 0 
2233 - Qualificação Social e Profissional  230.000 0 0 0 
2900 - Projovem Trabalhador  840.888 9.408.970 3.164.484 1.547.973 
7549 - Projovem Trabalhador- Qualificação de Jovens de 18 A 29 
Anos-Distrito Federal 840.888 9.408.970 3.164.484 1.547.973 
3106 - Ação de Qualificação Profissional Com Unidade Móvel  800.000 0 0 0 
4089 - Capacitação de Pessoas  6.608.964 1.634.477 1.634.475 1.634.475 
0010 - Capacitação de Pessoas- Qualificopa (Copa 2014)-Distrito 
Federal 4.000.000 1.634.477 1.634.475 1.634.475 
4090 - Apoio A eventos  200.000 0 0 0 
4102 - desenvolvimento do Sistema Público de emprego  6.315.154 10.283.590 7.008.633 6.608.369 
0002 - desenvolvimento do Sistema Público de emprego-
Intermediação de Mão de Obra-Distrito Federal 1.116.009 2.175.948 822.402 803.402 
0004 - desenvolvimento do Sistema Público de emprego-
Pesquisa de emprego e desemprego-Distrito Federal 3.120.000 3.020.650 2.020.659 1.639.395 
0005 - desenvolvimento do Sistema Público de emprego-Plano 
Setorial de Qualificação – Planseq - Distrito Federal 1.080.000 4.242.211 4.165.572 4.165.572 
4239 - Apoio à Cooperativas e Associações  100.000 0 0 0 

Total do Programa  15.105.006 21.327.037 11.807.593 9.790.817 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 – Estimular o crescimento e o desenvolvimento e conômico e social do Distrito Federal, através 
do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, po r meio da qualificação social e profissional de 
jovens e adultos, intermediação de mão de obra e se guro desemprego, garantindo o trabalho 
decente para combater a Pobreza e as Desigualdades Sociais. 
 

Indicadores:  

Denominação do indicador  Unidade de 
Medida 

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Pessoas Qualificadas 
Pessoa 500 31/01/2012 Anual 

8.485 / 
9.159 

15.248 / 
       428  15.419 15.419 SETRAB 

Trabalhador inserido no 
mercado de trabalho 

Pessoa 13.145 31/12/2010 Anual 12.000 / 
11.446 

15.000 / 
15.073 

15.000 15.000 SETRAB 

Redução da taxa de 
desemprego no DF % 13,6 30/04/2011 Anual 

12,8 / 
12,3 

11,6 / 
12,00 11,5 11,5 

DIEESE e 
SETRAB 

Pessoas Qualificadas X 
Inseridas no Mercado de 
Trabalho 

% 30 31/012011 Anual 30 
30 / 
29,5 30 30 SETRAB 

Trabalhador Segurado 
Reinserido no Mercado de 
Trabalho 

% 0,5 31/12/2012 Anual 1 
1 / 
6 

1 1,5 SETRAB 

Qualificação Social e Profissional no Distrito Fede ral:  

Os programas e projetos de qualificação profissional desenvolvidos pela SETRAB, têm como 
premissa a Política Nacional de Qualificação – PNQ, orientada pelo Ministério do Trabalho – MTE, bem 
como a demanda formatada pelos Empregadores, de acordo com  do Mercado de Trabalho e por fim as 
diretrizes da atual gestão de governo. Com base nessas orientações, a SETRAB lançou em 2011, tendo 
perpetuado ainda em 2013, o Programa O “Qualificopa”, que é um programa de qualificação social e 
profissional promovido pela Secretaria de Trabalho, que oferece cursos de capacitação em 11 áreas; 
informática básica, organização de eventos, operador de caixa, montagem e manutenção de micro, 
assistente administrativo, telemarketing, garçom, camareira, vendedor, supervisor de hospedagem e 
webdesigner. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados no DF, qualificar os trabalhadores 



para atender a demanda dos setores econômicos, diminuir a taxa de desemprego, aumentar a geração de 
renda, implantar a cultura de qualificação profissional permanente e dar oportunidade a esses trabalhador
de atualizar os seus conhecimentos para que possam entrar, retornar ou se fortalecer no mercado de 
trabalho.  

Público Alvo:  Cidadãos com idade mínima de 18 anos, residentes no Distrito Federal. 
Durante o ano de 2013 o Qualificopa definiu como meta a fo

alcançou a marca de 428 trabalhadores. O número reduzido de formandos foi devido à impossibilidade de 
dar continuidade ao programa no decorrer do ano de 2013, pois o contrato em vigor com a empresa 
executora não pode ser renovado em função de impedimentos contratuais. Em vista disso foi elaborado em 
2013 o Projeto Básico da 2ª etapa, denominado Programa Qualificopa Plural, o qual se encontra tramitando 
na Subsecretaria de Licitações e Compras para realização do processo licitat
contratar a(s) empresa(s) executoras.

Outro programa lançado em 2013 foi 
público alvo, jovens e adultos com idade entre 18 e 29 anos. O objetivo do programa é 
atendimento aos jovens e adultos em condições de vulnerabilidade e risco social, com vistas a reintegração 
educacional e social por meio de cursos de quali

No ano de 2013 foram inscritos
áreas de saúde, administração, construção e reparos I, c

Considerando que o programa prioriza um público alvo bastante específico, tanto em termos de 
faixa etária, como de características socioeconômicas e que a meta de qualificação pactuada foi elevada, 
sendo 4.522 alunos, tornou-se difícil de ser alcançada em uma única etapa de cursos. Vale também 
ressaltar que a carga horária de 350 horas é superior a carga horária dos
será executado a 2ª turma para preencher as vagas remanescentes, estimada em 1.250
previsão de ser iniciada no 1º semestre de 2014.

O objetivo deste programa é promover a inserção do trabalhador, buscando maxim
oportunidades de emprego e democratizar as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho, 
promovemos a inserção do trabalhador no mercado de trabalho, com o auxílio aos empregadores na 
aproximação com a mão-de-obra solicitada.
Inserção do Trabalh ador no Mundo do Trabalho

As informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal 
mostram redução na Taxa de Desemprego Total, ao passar de 12,3% para os atuais 12,0%. A diminuição 
da População Economicamente Ativa (
em diminuição do contingente de desempregados (
aumentou para os Ocupados (2,8%) e Assalariados (4,0%) e diminuiu para os Autônomos (

 No período de janeiro a d
Federal, por intermédio das Agências do Trabalhador inscreveu 97.731 trabalhadores e captou 61.934 
vagas para realizar a ações de intermediação de mão
Trabalho e Emprego, 15.073 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho.

As Agências que se destacaram no quesito colocações no mer
Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia, responsáveis po
esses dados foram mensurados até 13/12/13

Inscritos  Encaminhados
97.731 

 

Inscritos

97.731
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para atender a demanda dos setores econômicos, diminuir a taxa de desemprego, aumentar a geração de 
renda, implantar a cultura de qualificação profissional permanente e dar oportunidade a esses trabalhador
de atualizar os seus conhecimentos para que possam entrar, retornar ou se fortalecer no mercado de 

Cidadãos com idade mínima de 18 anos, residentes no Distrito Federal. 
Durante o ano de 2013 o Qualificopa definiu como meta a formação de 500 trabalhadores e 

alcançou a marca de 428 trabalhadores. O número reduzido de formandos foi devido à impossibilidade de 
dar continuidade ao programa no decorrer do ano de 2013, pois o contrato em vigor com a empresa 

ado em função de impedimentos contratuais. Em vista disso foi elaborado em 
2013 o Projeto Básico da 2ª etapa, denominado Programa Qualificopa Plural, o qual se encontra tramitando 
na Subsecretaria de Licitações e Compras para realização do processo licitatório com a finalidade de 
contratar a(s) empresa(s) executoras. 

Outro programa lançado em 2013 foi O Programa Projovem Trabalhador
público alvo, jovens e adultos com idade entre 18 e 29 anos. O objetivo do programa é 

jovens e adultos em condições de vulnerabilidade e risco social, com vistas a reintegração 
educacional e social por meio de cursos de qualificação social e profissional e inserção no mundo trabalho.

o ano de 2013 foram inscritos 3.272 alunos, que estão em processo 
construção e reparos I, construção e reparos II e turismo e h

Considerando que o programa prioriza um público alvo bastante específico, tanto em termos de 
de características socioeconômicas e que a meta de qualificação pactuada foi elevada, 

se difícil de ser alcançada em uma única etapa de cursos. Vale também 
ressaltar que a carga horária de 350 horas é superior a carga horária dos demais projetos. Em vista disso 
será executado a 2ª turma para preencher as vagas remanescentes, estimada em 1.250
previsão de ser iniciada no 1º semestre de 2014. 

O objetivo deste programa é promover a inserção do trabalhador, buscando maxim
oportunidades de emprego e democratizar as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho, 
promovemos a inserção do trabalhador no mercado de trabalho, com o auxílio aos empregadores na 

obra solicitada. 
ador no Mundo do Trabalho  

As informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal 
mostram redução na Taxa de Desemprego Total, ao passar de 12,3% para os atuais 12,0%. A diminuição 
da População Economicamente Ativa (-11 mil) superior à redução de Postos de Trabalho (
em diminuição do contingente de desempregados (-5 mil). Em agosto de 2013, o rendimento médio real 
aumentou para os Ocupados (2,8%) e Assalariados (4,0%) e diminuiu para os Autônomos (

janeiro a dezembro de 2013, a Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito 
Federal, por intermédio das Agências do Trabalhador inscreveu 97.731 trabalhadores e captou 61.934 
vagas para realizar a ações de intermediação de mão-de-obra. De acordo com os d
Trabalho e Emprego, 15.073 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho.

As Agências que se destacaram no quesito colocações no mercado de trabalho foram as do
Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia, responsáveis por 47% dessas inserções. Importante esclarecer que 
esses dados foram mensurados até 13/12/13. 

2013 
Encaminhados  Colocados  

133.039 15.073 
  

Encaminhados Colocados Vagas 

captadas

133.039

15.073

61.934

Atendimentos 2013
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para atender a demanda dos setores econômicos, diminuir a taxa de desemprego, aumentar a geração de 
renda, implantar a cultura de qualificação profissional permanente e dar oportunidade a esses trabalhadores 
de atualizar os seus conhecimentos para que possam entrar, retornar ou se fortalecer no mercado de 

Cidadãos com idade mínima de 18 anos, residentes no Distrito Federal.  
rmação de 500 trabalhadores e 

alcançou a marca de 428 trabalhadores. O número reduzido de formandos foi devido à impossibilidade de 
dar continuidade ao programa no decorrer do ano de 2013, pois o contrato em vigor com a empresa 

ado em função de impedimentos contratuais. Em vista disso foi elaborado em 
2013 o Projeto Básico da 2ª etapa, denominado Programa Qualificopa Plural, o qual se encontra tramitando 

ório com a finalidade de 

O Programa Projovem Trabalhador, que tem como 
público alvo, jovens e adultos com idade entre 18 e 29 anos. O objetivo do programa é ampliar o 

jovens e adultos em condições de vulnerabilidade e risco social, com vistas a reintegração 
inserção no mundo trabalho. 

processo de qualificação, nas 
ção e reparos II e turismo e hospitalidade.       

Considerando que o programa prioriza um público alvo bastante específico, tanto em termos de 
de características socioeconômicas e que a meta de qualificação pactuada foi elevada, 

se difícil de ser alcançada em uma única etapa de cursos. Vale também 
demais projetos. Em vista disso 

será executado a 2ª turma para preencher as vagas remanescentes, estimada em 1.250 alunos e com 

O objetivo deste programa é promover a inserção do trabalhador, buscando maximizar as 
oportunidades de emprego e democratizar as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho, 
promovemos a inserção do trabalhador no mercado de trabalho, com o auxílio aos empregadores na 

As informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal – PED-DF 
mostram redução na Taxa de Desemprego Total, ao passar de 12,3% para os atuais 12,0%. A diminuição 

r à redução de Postos de Trabalho (-5 mil) resultou 
5 mil). Em agosto de 2013, o rendimento médio real 

aumentou para os Ocupados (2,8%) e Assalariados (4,0%) e diminuiu para os Autônomos (-3,3%). 
ecretaria de Estado do Trabalho do Distrito 

Federal, por intermédio das Agências do Trabalhador inscreveu 97.731 trabalhadores e captou 61.934 
obra. De acordo com os dados do Ministério do 

Trabalho e Emprego, 15.073 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho. 
cado de trabalho foram as do 

r 47% dessas inserções. Importante esclarecer que 

Vagas Captadas  
61.934 

 

 



Ressalte-se que em 2013
reforma nas instalações da Administração Regional daquela
de inscrições de trabalhadores. Somente em 
que contemplará também a região do Paranoá.
 

No caso de cidadãos encaminhados as vagas de emprego existentes no Sistema Mais 
Emprego, constatou-se que o número de encaminhados em 2013 foi 29% maior que o ano anterior.  O grau 
de efetividade dos encaminhamentos foi de 11,3%, ou seja, de 133.039 trabalhadores encaminhados para 
entrevistas de emprego, somente 11,3% foram formalmente registrados como trabalhadores. Importante 
ressaltar que para cada vaga de emprego são encaminhados em média três candidatos. Em
retorno poderia estar entre 34% dos encaminhamentos caso fosse considerados somente um candidato 
para cada vaga. 

 

2012

111.418

2012
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Comparativo 2012 x 2013 

que em 2013, a Agência do Paranoá tornou-se inativa no mês de m
da Administração Regional daquela cidade, o que explica diminuição dos números 

de inscrições de trabalhadores. Somente em dezembro de 2013 foi inaugurada a nova Agência
ue contemplará também a região do Paranoá. 

No caso de cidadãos encaminhados as vagas de emprego existentes no Sistema Mais 
que o número de encaminhados em 2013 foi 29% maior que o ano anterior.  O grau 

entos foi de 11,3%, ou seja, de 133.039 trabalhadores encaminhados para 
entrevistas de emprego, somente 11,3% foram formalmente registrados como trabalhadores. Importante 
ressaltar que para cada vaga de emprego são encaminhados em média três candidatos. Em
retorno poderia estar entre 34% dos encaminhamentos caso fosse considerados somente um candidato 

2013

111.418

97.731

Inscritos

2012 2013

120.622

133.039

Encaminhados

2012 2013

11.446 15.073

Colocados
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a no mês de maio devido à 
cidade, o que explica diminuição dos números 

ezembro de 2013 foi inaugurada a nova Agência em Itapoã, 

 

No caso de cidadãos encaminhados as vagas de emprego existentes no Sistema Mais 
que o número de encaminhados em 2013 foi 29% maior que o ano anterior.  O grau 

entos foi de 11,3%, ou seja, de 133.039 trabalhadores encaminhados para 
entrevistas de emprego, somente 11,3% foram formalmente registrados como trabalhadores. Importante 
ressaltar que para cada vaga de emprego são encaminhados em média três candidatos. Em tese, esse 
retorno poderia estar entre 34% dos encaminhamentos caso fosse considerados somente um candidato 

 



No ano de 2013, foram inseridos a mais no mercado de trabalho 15.073 trabalhadores. 
Comparando com o ano de 2012, houve um 
ressaltar que os dados foram coletados até o dia 13/12/13.
 

 
O número de vagas disponíveis para preenchimento aumentou em 22,4% comparando com 

2012. No total foram 61.934 novas oportunidades de 
Federal. Destaca-se que foram oferecidas também 5.633 vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e 173 
trabalhadores foram inseridos no mercado de trabalho.

O Seguro-Desemprego for
alterado pela Lei n.º 8.900, de 30 de junho de 1994, com a finalidade de prover assistência financeira 
temporária a trabalhadores desempregados sem justa causa, e auxiliá
emprego, provendo para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.

O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social que tem por objetivo, 
além de prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado sem j
na manutenção e na busca de emprego, promovendo para tanto, ações integradas de orientação, 
recolocação e qualificação profissional.

 

Da análise das informações acima
seguro desemprego em 2013 subiu 2% comparado ao ano de 2012 e 6,52% quando comparado ao ano de 
2011.  

2011

96.681

2011

94.182
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No ano de 2013, foram inseridos a mais no mercado de trabalho 15.073 trabalhadores. 
Comparando com o ano de 2012, houve um acréscimo de 31,7% no numero total de colocados. Importante 
ressaltar que os dados foram coletados até o dia 13/12/13. 

O número de vagas disponíveis para preenchimento aumentou em 22,4% comparando com 
2012. No total foram 61.934 novas oportunidades de trabalho disponibilizadas a população do Distrito 

que foram oferecidas também 5.633 vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e 173 
trabalhadores foram inseridos no mercado de trabalho. 

Desemprego formal foi instituído pela Lei n.º7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
alterado pela Lei n.º 8.900, de 30 de junho de 1994, com a finalidade de prover assistência financeira 
temporária a trabalhadores desempregados sem justa causa, e auxiliá-lo na manutenção e na busca de 

para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.
Desemprego é um benefício integrante da seguridade social que tem por objetivo, 

além de prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado sem j
na manutenção e na busca de emprego, promovendo para tanto, ações integradas de orientação, 
recolocação e qualificação profissional.  

análise das informações acima é possível observar que, o número de requerentes do 
mprego em 2013 subiu 2% comparado ao ano de 2012 e 6,52% quando comparado ao ano de 

2012 2013

50.590 61.934

Vagas

2012 2013

100.949
102.985

Requerimentos

2012 2013

94.182

89.322

100.202

Segurados
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No ano de 2013, foram inseridos a mais no mercado de trabalho 15.073 trabalhadores. 
acréscimo de 31,7% no numero total de colocados. Importante 

 

O número de vagas disponíveis para preenchimento aumentou em 22,4% comparando com 
trabalho disponibilizadas a população do Distrito 

que foram oferecidas também 5.633 vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e 173 

998, de 11 de janeiro de 1990, 
alterado pela Lei n.º 8.900, de 30 de junho de 1994, com a finalidade de prover assistência financeira 

lo na manutenção e na busca de 
para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. 

Desemprego é um benefício integrante da seguridade social que tem por objetivo, 
além de prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado sem justa causa, auxiliá-lo 
na manutenção e na busca de emprego, promovendo para tanto, ações integradas de orientação, 

 

, o número de requerentes do 
mprego em 2013 subiu 2% comparado ao ano de 2012 e 6,52% quando comparado ao ano de 
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Houve um aumento considerável do número de segurados quando comparados aos dois anos 

anteriores. O gráfico acima mostra um aumento de 6,39% em relação à 2011 e 12% em relação à 2012. 
A tabela abaixo mostra o desempenho de cada Agência do Distrito Federal em relação ao 

Seguro-Desemprego em 2013. 
 

SINE 
Quantidade Requerente  Quantidade Segurado  

2013 2013 

Matriz/DF 2 2 

Plano Piloto/DF 13.968 13.584 

Taguatinga/DF 9.160 8.889 

Pá de Ceilandia-DF 13.585 13.311 

Gama/DF 5.431 5.289 

Planaltina/DF 6.388 6.240 

Samambaia/DF 8.713 8.523 

Brazlândia/DF 3.126 3.066 

São Sebastiao/DF 4.162 4.105 

Recanto das Emas/DF 8.718 8.366 

Santa Maria/DF 6.350 6.123 

P Sul/DF 6.920 6.675 

Paranoá/DF 1.743 1.714 

Riacho Fundo/DF 2.349 2.278 

Sobradinho/DF 3.707 3.600 

Guara/DF 6.150 5.980 

Candangolândia/DF 1.010 983 

Estrutural/DF 1.503 1.474 

Total  102.985 100.202 

Redução da Taxa de Desemprego no Distrito Federal 

A PED é uma pesquisa mensal realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho em parceria 
com o DIESSE e Codeplan, que analisa a taxa de desemprego no Distrito Federal. A PED tem como 
unidade amostral o domicílio das áreas urbanas das 19 Regiões Administrativas do DF. As informações 
obtidas são agrupadas da seguinte forma: Grupo 1 – Brasília, Lago Sul e Lago Norte (renda mais alta), 
Grupo 2 – Gama, Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro, 
Candangolândia e Riacho Fundo (renda intermediária) e Grupo 3 – Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, 
Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Recanto das Emas (renda mais baixa).  

São selecionados em torno de 2.900 domicílios/mês sem repetições das unidades 
selecionadas, garantindo uma amostra efetiva de no mínimo 6 mil domicílios por trimestre. A pesquisa 
coleta informações sobre todos os moradores do domicílio, sendo realizadas entrevistas individuais com as 
pessoas de 10 ou mais anos de idade.  

A taxa de desemprego, apesar de sofrer algumas oscilações no decorrer dos meses, manteve-
se estável no comparativo dos meses janeiro e setembro de 2013. Em janeiro, a taxa de desemprego foi de 
12% (175 mil desempregados), assim como setembro, representando as menores taxas registradas no ano. 
Em março, a taxa de desemprego total no Distrito Federal teve sua maior alta do ano e atingiu 13,3%.  

Entre setembro de 2012 e setembro de 2013, a Taxa de Desemprego Total apresentou relativa 
estabilidade ao passar de 11,9% para 12,0% no Distrito Federal. Em setembro de 2013, devido à pequena 
redução do nível ocupacional (-0,4% ou menos 5 mil postos), o contingente de ocupados foi estimado em 
1.285 mil pessoas.  

Houve aumento de postos de trabalho no Comércio, Reparação de Veículos Automotores e 
Motocicletas (2,9% ou mais 7 mil); relativa estabilidade no número de postos de trabalho nos setores da 
Indústria de Transformação (2,1% ou mais 1 mil) e da Construção (1,2% ou mais 1 mil) e redução no 
setor de Serviços (1,3% ou menos 12 mil). 

A PED é realizada mensalmente, e divulgada nacionalmente por cada um dos Estados que a 
realizam sempre na última quarta-feira de cada mês. 
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Esse trabalho trata-se de um levantamento contínuo, realizado mensalmente, desde 1992, na 
elaboração da PED pretendeu dar expressão a comportamentos típicos de um mercado de trabalho.  

Os pagamentos são feitos mensalmente a três diferentes interessados, quais sejam: 
I. a empresa Pasquali& Bárbara, contratada via licitação pública, para realizar a chamado 

pesquisa de campo nas residências selecionadas para a resposta aos questionários (cerca 2.000 cada 
mês); 

II. o Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - que é a 
entidade que, possui a metodologia da pesquisa e é a única autorizada a manusear os dados pelo 
Ministério do Trabalho; 

III. Codeplan - o mais novo integrante que auxilia na tabulação, realizando ainda, a divulgação da 
PED em conjunto com a SETRAB. 

No ano de 2013, o Ministério do Trabalho destinou ao Distrito Federal R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), para fins de subsídio dos custos da PED, o que não é suficiente, sendo ainda incorporados 
valores da fonte de recursos do DF. O valor pago mensalmente pela PED é de cerca de R$ 190.000 (cento 
e noventa mil reais) por mês para a executora da pesquisa de campo de cerca de R$ 39.000 (trinta e nove 
mil reais) para o Dieese, detentora da metodologia utilizada. Não foram utilizados recursos financeiros da 
Codeplan, pois está ajustando ainda um valor mensal pelos serviços, ainda não definido. 

A partir de pesquisas recentes da PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego), a Secretaria de 
Trabalho, constatou uma carência de qualificação profissional nos setores de construção civil, hotelaria, 
comércio e serviços, ramos fundamentais para atender as exigências não apenas da Copa de 2014, mas de 
vários outros eventos nacionais e internacionais. 

O contrato com a empresa Pasquali e Freire Ltda chegou ao fim na data de 23 de agosto de 
2013, por expirar o prazo contratual e não haver mais limite para um Contrato Emergencial. Um novo 
processo licitatório já está em trâmite para contratação de empresa especializada em pesquisa de campo. 
No entanto, enquanto não houver uma nova contratada, para executar a pesquisa de campo, fica 
temporariamente interrompida a pesquisa de emprego e desemprego no Distrito Federal. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0002 – Fomentar a geração de ocupação, emprego e re nda para estimular o setor produtivo, os 
micros e pequenos empreendedores, assim como o arte sanato, a economia solidária e o 
empreendedorismo visando garantir o Desenvolvimento  Econômico do Distrito Federal. 

 

Indicadores:  

Valores comercializados em eventos de artesanato, c ooperativismo associativismo com a 
participação da SETRAB: 

A SETRAB como órgão competente para propor, articular, planejar, programar e acompanhar 
políticas públicas voltadas para a promoção de oportunidades de trabalho, ocupação e renda para a 
população do Distrito Federal, tem dentre as atribuições o papel de promover o trabalho artesanal. 

Reconhecendo a importância do setor na inclusão social na geração de trabalho e renda, a 
SETRAB vem estimulando o fortalecimento dessa expressão cultural por meio de incentivo à produção 
artesanal do Distrito Federal, visando criar e ampliar a renda, integrando iniciativas de valorização da cultura 
regional, sendo responsável pela seguintes ações: 

- Cadastramento dos artesãos do DF, e a emissão da Carteira do Artesão; 

- Incentivo à comercialização dos produtos artesanais em feiras e exposições locais, nacionais 
e internacionais; 

- Qualificação de artesãos em cursos e oficinas de aperfeiçoamento profissional, seminários e 
workshop; 

- Encaminhamento para o acesso à linha de crédito assistido; 

- Estímulo à organização de associações e cooperativas. 

Denominação do indicador  Unidade de  
 Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Valores comercializados em 
eventos de artesanato, 
cooperativismo e 
associativismo com a 
participação da SETRAB 

R$ 474.000 31/12/2012 Anual - 500.000 / 
534.573 

500.000 500.000 SETRAB 
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O resultado dessas ações em 2013, foram comercializados R$ 534.573,00 (quinhentos e trinta 
e quatro mil e quinhentos e setenta e três reais) de produtos de artesãos cadastrados, em eventos de 
artesanato, cooperativismo e associativismo, conforme quadro abaixo:  
 

Artesanato 
Ações  Valor 

Comercializado 
Beneficiados diretamente  Beneficiados 

Indiretamente 
Rota do artesanato-conic  R$ 36.444,55 440 1.320 
Rota do artesanato – Anexo do buriti R$ 56.005,00 192 576 
Rota do artesanato – Galeria dos estados R$ 80.460,00 243 729 
Rota do artesanato – Praça dos artistas R$ 22.500,00 70 210 
Rota do artesanato – Setor bancário norte R$ 28.514,00 175 525 
Rota do artesanato – Praça do índio R$43.850,00 240 720 
- FINNAR/2013 R$ 29.791,00 22 66 
-RENDA-SE R$ 9.430,00 09 27 
-EXPOMINAS R$ 15.489,00 20 60 
-CAPITAL FASHION WEEK R$ 4.000,00 03 09 
Roda de Conversa sobre o Artesanato do DF  480 1.440 
Curso de Capacitação de Multiplicadores do 
Artesanato (PAB/CDT/UNB/Setrab) 

 15 alunos 45 

Programa de criação do book dos produtos artesanais 
no site da Secretaria 

 70 artesãos 210 

Projeto Oficinas de Artesanato  35 oficineiros 
350 alunos inscritos 

16 oficinas oferecidas 
40 inscritos atendidos em 12/2013 

132 

Total  R$ 326.483,55 2.023 6.069 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
 

OBJETIVO GERAL  

Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e 
extrema pobreza por meio da concessão de benefícios  de transferência de renda no Distrito Federal. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4232 - Ações Complementares ao Programa de Transferência de 
Renda 3.705.000 1.955.877 1.901.932 1.811.613 
2275 - Ações Complementares ao Programa de Transferência de 
Renda-Fábricas Sociais-Distrito Federal 3.705.000 1.955.877 1.901.932 1.811.613 

Total do Programa  3.705.000 1.955.877 1.901.932 1.811.613 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
002 - Promover a elevação de renda, a qualidade de vida e qualificação e capacitação profissional 
das famílias pobres e extremamente pobres, como for ma de reduzir as desigualdades sociais e 
incentivar a promoção social dos participantes.  
 

Indicadores: 

Denominação do 
Indicador 

Unidade  
de Medida 

Índice mais 
Recente 

Apurado em 

 MM/A.A. 
Periodicidade  
de Apuração  

Desejado /Alcançado  
Fonte da 

Informação 1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Quantitativo de beneficiados 
pela distribuição de materiais 
de apoio escolar 

Pessoa - - Anual 450.000 - 583.715 583.715 CIAS/ 
SECOPA 

Quantitativo anual de cidadãos 
capacitados pelo eixo de 
atuação das Unidades de 
Capacitação 

Pessoa - - Anual 400 1.200 1.200 2.400 CIAS/ 
SECOPA 

Quantidade de localidades 
esportivas atendidas 

Unidade - - Anual 260 - 650 650 CIAS/ 
SECOPA 

 
Foi criada no âmbito da estrutura da SETRAB através do Decreto nº 33.613 de 13/04/2012, 

DODF nº 74 de 16/04/2012, a Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, que desenvolveu 
atividades de instalação e manutenção de Fábricas Sociais, com o objetivo de promover a elevação de 



Relatório Anual de Atividades – SETRAB – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1174 

 

renda, a qualidade de vidas e qualificação e capacitação profissional de famílias em situação de extrema 
pobreza, como forma de reduzir as desigualdades sociais. 

Essa estrutura e seus recursos orçamentários foram desvinculados da SETRAB conforme 
Decreto 33.950 de 17/10/2012, DODF nº 212 de 18 de Outubro de 2012. Em decorrência desse Decreto, foi 
criada a Unidade Orçamentária 56.102 – Coordenadoria de Integração das Ações Sociais que passa a ser 
responsável pela atualização dos Indicadores. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6211 – GARANTIA DO DIREITO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4089 - Capacitação de Pessoas  300.000 300.000 0 0 
Total do Programa  300.000 300.000 0 0 

 
O Programa é proveniente de emenda parlamentar, e de acordo com área responsável pela 

execução não foram realizadas ações no ano de 2013. Crédito cancelado, conforme Decreto n° 34.749 de 
18/10/2013, artigo 13°. 

 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  720.000 466.153 453.152 453.152 
0008 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Trabalho-Distrito Federal 720.000 466.153 453.152 453.152 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 500.000 1.605.048 1.588.050 1.530.429 
2561 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Secretaria de 
Trabalho-Distrito Federal 500.000 1.605.048 1.588.050 1.530.429 
2619 - Atenção a Saúde e Qualidade de Vida  50.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  10.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  0 12.000 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  18.567.248 19.003.073 18.991.574 18.988.940 
7014 - Administração de Pessoal-Secretaria de Trabalho-Distrito 
Federal 18.567.248 19.003.073 18.991.574 18.988.940 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  1.507.184 1.407.184 1.342.903 1.342.903 
7013 - Concessão de Benefícios a Servidores - Secretaria de Trabalho-
Distrito Federal 1.507.184 1.407.184 1.342.903 1.342.903 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  6.851.260 6.764.119 6.440.945 6.037.373 
7895 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
Trabalho-Distrito Federal 6.851.260 6.764.119 6.440.945 6.037.373 

Total do Programa  28.205.692 29.257.577 28.816.624 28.352.796 

 
No ano de 2013, do ponto de vista da folha de pagamento, a SETRAB teve um orçamento 

aprovado no valor de R$ 18.567.248,00 (dezoito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e duzentos e 
quarenta e oito reais). A despesa efetivamente executada chegou a R$ 18.988.772,08 (dezoito milhões, 
novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e oito centavos). 

Com relação às funções volitivas de gestão de pessoas, a SETRAB não conseguiu engendrar 
as atividades que foram planejadas para o exercício de 2013, afinal não houve previsão orçamentária no 
início do ano, conforme demonstrado no presente relatório. 

A não previsão de recursos inicialmente no orçamento de 2013 foi o principal fator que impediu 
a SETRAB de planejar e desenvolver ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Contudo, com a 
disponibilização de recursos em 11 de novembro de 2013, a área responsável pela política de Gestão de 
Pessoas, ainda tentou engendrar um projeto com o objetivo de capacitar 300 (trezentos) servidores, porém, 
não houve tempo hábil para a realização do empenho da despesa, eis o término do exercício, nos termos 
do Decreto n.º 34.819, de 08/11/2013.   
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No tocante ao PT Atenção à Saúde e Qualidade de Vida, encontra-se em trâmite procedimento 
licitatório com vistas à contratação de empresa especializada para realização de evento como, finalidade o 
despertar do servidor para a qualidade de vida no trabalho.  

Com relação às atividades de gestão da informação,  a SETRAB obteve um avanço bastante 
significativo no decorrer do exercício de 2013, afinal houve melhorias na infraestrutura física e lógica da 
rede, além da criação de um ambiente de Segurança da Informação, modernização da Central de 
Processamento de Dados e modernização da telefonia fixa, o que repercutiu positivamente na melhoria na 
gestão da informação e na redução dos custos, conforme relatório produzido pela área. 

Enfim, em termos orçamentários e financeiros, referente às ações de tecnologia da informação, 
SETRAB executou um orçamento próximo a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

Importante salientar que devido à modernização da área de telefonia, a SETRAB teve uma 
economia de pouco mais do que 70% (setenta por cento) no valor das faturas dos serviços de telefonia fixa.  

Além disso, a SETRAB executou o montante de R$ 6.851.260,00 (seis milhões, oitocentos e 
cinquenta e um mil, duzentos e sessenta reais) os quais serviram para o custeio da máquina, ou seja, para 
pagar alugueis, contratos de prestação de serviços tais como luz, água, água mineral, gás, além de servir 
para aquisição de materiais de expediente dentre outras despesas correntes. 

Enfim, o Programa de Gestão 6001, foi responsável pela movimentação de R$ 29.616.963,47 
(vinte e nove milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete 
centavos), ou seja, cerca de 72% (setenta e dois por cento) do total do orçamento da SETRAB, o que lhe 
confere um posicionamento estratégico com relação a estrutura do órgão como um todo. 

3.  Informações complementares 

Para desenvolvimento de sua missão, visão, objetivo estratégico e iniciativas a SETRAB 
utilizou como instrumento norteador, o Planejamento Estratégico Institucional – PEI/SETRAB, que foi 
construído de forma participativa por todos os gestores da pasta. Com base no proposto no referido 
documento, uma série de inciativas foram implementadas no ano de 2013, dentre elas as expostas abaixo: 

Ações de Planejamento Institucional de Monitorament o: 
A SETRAB desenvolveu em 2013, rotinas de acompanhamento, monitoramento e avaliação 

dos projetos e ações estratégicas da Pasta. A cada mês, eram realizadas reuniões para acompanhar a 
mensuração de metas e o status de cada Projeto, identificar os gargalos e entraves, e finalmente definir 
rotinas a serem adotadas para evitar o atraso das etapas dos Projetos. 

Em 2013 a SEPLAN, promoveu a avaliação do 1° Ciclo do Planejamento Estratégico 
Institucional da SETRAB, tendo em vista a execução do Compromisso de Resultados – CR n° 001/2012. O 
resultado desta avaliação teve como conceito final BOM e o compromisso de resultados teve como situação 
do compromisso: cumprido com ressalvas. 

Ações de Atendimento ao Trabalhador:  
Com o intuito de qualificar o servidor das Agências do Trabalhador visando o melhor 

atendimento ao cidadão que busca oportunidade de trabalho, a SETRAB destacou algumas iniciativas de 
capacitação in loco, tais como curso de reciclagem, visitas técnicas e ações de valorização dos servidores.  

 Para isso alguns programas foram instituídos, entre eles: 

 
DAT nas Agências do Trabalhador 

Trata-se de visitas periódicas às Agências do Trabalhador do Distrito Federal que se fizeram 
necessárias para o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos em cada Agência. As visitas são 
agendadas para serem feitas no mínimo duas vezes por semana, em calendário pré-ajustado com as 
Gerências de Seguro Desemprego e de Administração de Vagas. Os objetivos do programa são: 

o Dar suporte técnico para o Gerente da Agência in loco; 
o Solucionar dúvidas dos servidores relacionadas ao uso do Sistema Mais Emprego do 

Ministério do Trabalho e Emprego, tanto para a Intermediação de Mão de Obra (IMO) quanto para Seguro-
Desemprego; 

o Treinar in loco o servidor que apresenta desempenho deficiente; 
o Ouvir dos servidores das agências queixas, críticas e demais sugestões para 

otimizar/melhorar o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado do Trabalho; 
o Conhecer a realidade de trabalho nas Agências do Trabalhador; 
o Fazer levantamento das necessidades de material, suprimentos, melhorias na estrutura 

física, recursos humanos, etc. 
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o Estreitar relacionamento entre servidores das Agências e técnicos do Posto Matriz.  
o Valorizar o servidor “da ponta” e humanizar o atendimento. 
o Confraternizar com os servidores das Agências. 
 

Cursos Periódicos  
A SETRAB, na incumbência de qualificar o servidor das Agências, e em parceria com a 

Gerência de Seguro-Desemprego, disponibilizou cursos de formação, reciclagem e aperfeiçoamento para 
os servidores recém-empossados e servidores em exercícios que demonstraram interesse ou necessidade 
em participar desses cursos. No segundo semestre de 2013 foram realizados dois treinamentos de Seguro-
Desemprego, qualificando mais de 40 servidores das Agências do Trabalhador. 

Além disso, tem-se a intenção de estabelecer, em 2014, um calendário fixo de cursos voltados 
para a qualificação dos servidores da Agência do Trabalhador. Não obstante os cursos técnicos voltados 
para as habilidades em operar o Sistema Mais Emprego, será desenvolvidos cursos na área de 
humanização do atendimento, motivação e liderança. 

 

Parcerias 
Inúmeros foram os projetos realizados pela SETRAB através das Agências do Trabalhador. 

Foram ações em escolas, administrações, shoppings e outras organizações de segmentos diversos. Em 
sua maioria as parcerias eram firmadas para que a SETRAB pudesse participar informando as suas ações e 
realizando o cadastro do trabalhador no Sistema MTE e emitindo CTPS. Dentre as ações destaca-se a ação 
no II INFORMA SETOR LESTE.  

Outra parceria firmada entre a SETRAB e a Secretaria da Mulher do Distrito Federal foi o 
Programa Mulheres na Construção. Trata-se de um Programa na qual mulheres captadas pela Secretaria 
da Mulher são capacitadas pelo Instituto Federal Brasília em cursos relacionados com a construção civil. 
Após a formatura das alunas, a SETRAB montou uma estrutura de Agência no Campus Samambaia do IFB 
para cadastrar essas mulheres, emitir as CTPS e, se fosse o caso, já encaminhar a trabalhadora ao 
emprego se houvesse a vaga disponível.  

A SETRAB participou ativamente do Projeto Caravana das Cidades, oferecendo estrutura 
completa para o funcionamento de uma Agência do Trabalhador onde o evento aconteceu. 

Em 19 de Outubro de 2013 aconteceu o Projeto Juventude Ativa, de iniciativa da Agência de 
Sobradinho. Foi um dia de atividades direcionadas a jovens entre 15 e 29 anos, e se deu por meio de 
atividades culturais, oficinas, atendimento para informações e encaminhamento do seguro desemprego, 
intermediação de mão de obra para serviços temporários ou efetivos, além de outras atividades como 
grafitagem da área externa da Agência pelos grafiteiros da cidade, intercâmbio, trocas de experiências e 
muito mais. 

Em Dezembro de 2013 a Agência do Trabalhador do Recanto das Emas foi reformada e foi 
inaugurada a Agência do Trabalhador do Itapoã. A nova agência também abrange a demanda da região do 
Paranoá, onde existia um posto desativado em Maio. A Agência conta com 5 servidores e também funciona 
como pólo do Instituto Federal Brasília (IFB) que ofertará cursos técnicos para a população destas regiões. 
Vale ressaltar que a parceria com o IFB rendeu a oferta de mais de 1.800 vagas em cursos gratuitos para a 
população do Distrito Federal. 

 
Ações de Atendimento de Microcrédito e Empreendedor ismo 

As ações de microcrédito, realizadas pelo programa PROSPERA, que não envolveram 
recursos orçamentários, compreenderam 50 mutirões de divulgação, realizados nas localidades mais 
carentes do Distrito Federal, tais como Itapoã, Varjão, São Sebastião, Sol Nascente, Ceilândia, Estrutural, 
Samambaia, dentre outras. Também foram financiados novos boxes para as Feiras de Sobradinho, Setor de 
Indústria, Goianos, Guará, Gama, Shopping Popular, etc. 

Cerca de 40 palestras de educação financeira foram ministradas para os tomadores de crédito 
do FUNGER/DF, com distribuição de Cartilha Financeira confeccionada em parceira com o BRB – Banco de 
Brasília, sem custo aos tomadores.  

Importante salientar as palestras de educação financeira, realizadas na Fábrica Social para os 
trabalhadores que lá estão aprendendo diversos ofícios, com o intuito de, posteriormente, oferecer crédito 
para a aquisição de máquinas e capital de giro para apoiar suas ações empreendedoras.  

No que se refere as ações voltadas para os trabalhadores autônomos, a SETRAB por 
intermédio da Agência do Trabalhador Autônomo, inseriu 2.593 trabalhadores autônomos no Mundo do 
Trabalho. Em relação às Cooperativas e Associações a SETRAB atendeu 15 cooperativas, esse 
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atendimento compreende: orientação na formalização de Cooperativas, formatação de Estatuto, Regimento 
e outros documentos legais. 

Ações de Qualificação Profissional 
 A SETRAB participou de alguns eventos externos para divulgação das ações de qualificação 

profissional para trabalhares desempregados ou a procura de novas oportunidades, tais como: 
• Colégio Elefante Branco - rede pública de ensino do DF; 
• Ação especifica na Agência do Trabalhador - região administrativa de  Sobradinho; 
• Projeto GDF junto de você - região administrativa de São Sebastião. 

 
Ações de Modernização da Gestão 

A SETRAB e suas unidades também foram responsáveis por desenvolver uma série de 
atividades e iniciativas que, mesmo não tendo reflexo direto no orçamento, agregaram igualmente valor 
para a toda sua estrutura, são elas: 

 
Na área de Gestão de Pessoas: 
� Criação do Programa de Valorização dos Servidores da SETRAB – PROSERV, que é um 

Programa de valorização dos servidores tem como objetivo implementar no âmbito da Secretaria, projetos 
que viabilizem a  qualificação, capacitação e valorização dos servidores envolvidos em todos os processos 
de trabalho. O evento para assinatura de Portaria instituindo o Programa no âmbito da SETRAB ocorreu no 
dia 19/12/2013. Além de instituir o programa, foi instituída comissão permanente composta por servidores 
para coordenar os trabalhos a serem desenvolvidos em conjunto com as áreas. O Programa de valorização 
dos servidores da SETRAB, irá abranger uma série de iniciativas com foco na capacitação e no 
desenvolvimento contínuo dos servidores lotados na pasta. É importante a implementação de um programa 
com esse foco, pois garantirá o desenvolvimento contínuo da força de trabalho, alcance das metas e 
resultados pactuados e principalmente melhoria nos serviços prestados ao cidadão. 

 
Na área de Gestão da Informação: 
� Utilização de softwares públicos e programas com códigos de fonte abertos; 
� Customização e utilização dos sistemas que foram adquiridos pela SETRAB, mas que não 

se encontravam em operação; 
� Migração e virtualização de todos os 16 sistemas legados para um chassi de blades com 

tecnologia VMWare, com rotina de backup e verificação contínua dos níveis de processamento de dados; 
� Instalação física e lógica dos storages adquiridos em meados de 2011; 
� Abertura do armário cofre; 
� Criação do Plano Gestor de Tecnologia da Informação; 
� Publicação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 
 
De um modo geral: 
� Exclusão da SETRAB do Cadastro do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 

Voluntárias mediante a regularização de convênio firmado com o TEM; 
� Regularização de despesas que se encontravam sem a devida cobertura contratual a 

exemplo dos serviços de telefonia, luz, água e esgoto; 
� Implantação de novas rotinas de trabalho no tocante à execução dos contratos da SETRAB; 
�  Viabilização de um engenheiro e de um arquiteto provenientes CODEPLAN para atuarem 

nos projetos prioritários de modernização da SETRAB, sobretudo no tocante às Agências-Modelo, dentre 
outros; 

� Criação de comissões permanentes de Preliminar de Tomada de Contas Especial e 
Sindicâncias. 

• Apuração de 26 preliminares de Sindicância; 
• Apuração de 1 Processo Administrativo Disciplinar; 
• Apuração de 24 preliminares de Tomada de Contas Especial; 
• Apuração de 7 infrações sobre descumprimento de obrigações contratuais. 

 
Ações de Divulgação, Publicidade e Propaganda 

No decorrer de 2013, a SETRAB planejou, coordenou, acompanhou, avaliou e promoveu 
atividades de comunicação social com o objetivo principal de divulgar interna e externamente as atividades 
da pasta. 



Relatório Anual de Atividades – SETRAB – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1178 

 

A SETRAB, assessorou as áreas de publicidade, propaganda, marketing e jornalismo, no 
intuito de atender a demandas, como desenvolvimento de materiais informativos, criação de peças 
publicitárias, matérias jornalísticas, gerenciamento de crise e ações de marketing. Subsidiou também,  a 
organização e coordenação dos eventos de interesse da Secretaria junto à unidade responsável pelo 
evento, incluindo aí atividades como cerimonial e divulgação pré e pós-evento. 

Além disso, assessorar diretamente o Secretário de Estado, mantendo-o informado sobre fatos 
e circunstâncias de interesse da Secretaria e assistindo-o nos aspectos relacionados à relações públicas e 
imprensa, bem como os demais integrantes da Secretaria, em formato de comunicação interna, também 
foram atividades desenvolvidas pela SETRAB no ano de 2013. 

Em 2013, foi montada uma equipe de três jornalistas, com o auxílio de um estagiário em 
jornalismo e outro estagiário de publicidade e propaganda. Para atender às demandas da Secretaria de 
Trabalho e para assessorar a pasta em suas próximas atividades. 
 
Participação da SETRAB em Planos Federais: 

A SETRAB participou em 2013 da implementação do programa VIVER SEM LIMITES, do 
Governo Federal em parceria com o Governo do Distrito Federal, visa contemplar as pessoas com 
deficiência, em quatro eixos: Educação; Saúde; Acessibilidade; Inclusão Social. 

Nesse caso a Secretaria de Estado de Trabalho irá contribuir com a qualificação e inserção das 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Destaca-se que o Projeto, foi lançado no segundo 
semestre de 2013, coordenada pela Secretaria de Justiça – SEJUS; 

A Pasta também participa do Plano DF SEM MISÉRIA, que estabelece as ações integradas e 
articuladas de diversas políticas públicas do GDF. As ações do GDF para assegurar direitos de cidadania e 
superar a extrema pobreza são estruturadas m três eixos: Garantia de Renda; Acesso a serviços e 
benefícios; Inclusão produtiva, geração de renda e emprego.  

Nesse Plano a Secretaria de Estado de Trabalho irá contribuir com a qualificação e inserção 
das pessoas no mundo de trabalho e com incentivo a inclusão produtiva e ao empreendedorismo, por meio 
de concessão de crédito - Prospera. 
 
4.  Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Nos últimos anos, o mercado de trabalho do Distrito Federal vem se ampliando e o 
desemprego tem-se reduzido gradativamente, a SETRAB como agente ativo dessas transformações, tem 
procurado se modernizar para acompanhar tais transformações, buscando um processo contínuo de 
melhoria na qualidade de seu atendimento, visando não somente cumprir o papel institucional a que se 
destina: que é auxiliar o trabalhador na condução e recondução ao mercado de trabalho, ampliando os 
cursos de qualificação, elevando as linhas de microcrédito e incentivando o cooperativismo e o 
associativismo, mas também tem buscado proporcionar aos trabalhadores desempregados, seu público-
alvo, uma melhor condição de atingir os seus objetivos no menor tempo possível, desenvolvendo assim as 
políticas públicas de trabalho, emprego e renda. 

A SETRAB enfrentou inúmeras dificuldades para cumprimento de sua Missão Institucional, que 
é típico de um Órgão que está há mais de 10 anos sem concurso para recomposição de seu quadro 
funcional, a alta rotatividade de servidores comissionados, a falta de qualificação de servidores 
comissionados ocupantes de cargos estratégicos aos cargos operacionais e a ingerência política, foram 
fatores que impactaram negativamente nos resultados desta Pasta e na formulação da Política Pública de 
Trabalho, Emprego e Renda. Ainda assim, a SETRAB alcançou metas de inserção do trabalhador no 
mercado de trabalho, que nunca foram superadas por outras Gestões.  

Ainda no discorrer do tema das dificuldades, as ações de qualificação profissional enfrentou 
mudança na gestão interna em razão de substituições, tanto do gestor, como de servidores lotados na área, 
e por isso, nos meses iniciais do  1º semestre do ano de 2013,  o foco  de atuação dos eixos de gestão 
priorizou as atividades abaixo relacionadas:  

Eixo gerencial:  foco na assimilação do contexto, ajustes e readequações das diretrizes de 
trabalho; redefinição de prioridades; continuidade das ações iniciadas em 2012 e  elaboração de novas 
propostas de trabalho; 

Eixo técnico operacional : foco na canalização de esforços dos servidores recém-contratados 
em adquirirem conhecimento técnico e operacional sobre as ações em desenvolvimento; entendimento das 
peculiaridades pertinentes a cada uma delas; assimilação das diretrizes e dinâmica da gestão interna da 
área de qualificação e da SETRAB como um todos e resolução de  problemas apresentados decorrentes 
das ações desenvolvidas anteriormente à atual gestão. 

Dentre as ações executadas, destacam-se as seguintes: 
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• Programa Qualificopa: execução, acompanhamento/monitoramento, prestação de contas e 
avaliação  da 7ª e última turma do Programa Qualificopa; 

• Convênio MTE/ SPPE/CODEFAT  nº 076/2010: prestação de contas  relativamente à 
execução da 1ª turma dos cursos de Artesanato e Empreendedorismo, caracterizada por irregularidades por 
parte das empresas executoras, fato que originou o cancelamento do convênio junto ao M.T.E; 

• Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº033/2006/2011: prestação de contas relativamente a 1ª 
etapa do projeto que foi realizado mediante celebração de convênio com o  SEST/SENAT em cursos na 
área de transporte público, cujos recursos do MTE  não foram utilizados em função de problemas 
operacionais no Sistema Mais Emprego; 

• Programa Projovem  Trabalhador  - Juventude Cidadã: reestruturação do Projeto Básico, 
realização do processo licitatório, contratação das empresas executoras, implantação, 
acompanhamento/monitoramento e prestação de contas das fases constantes no cronograma físico 
financeiro da 1ª etapa do programa; 

• Programa Qualificopa Plural: elaboração do projeto básico e encaminhamento a 
Subsecretaria de Licitações e Compras com vistas ao processo licitatório para contratação da(s) empresa(s) 
executora(s); 

• PRONATEC no âmbito do MEC/MTE: elaboração da proposta para demanda de cursos de 
qualificação social e profissional, cuja parceria será  formalizada entre a SETRAB e MTE em 2014. 

• Interação com outras Secretarias do Governo do Distrito Federal: disponibilização de vagas 
nos cursos dos programa/projetos promovidos em atenção a necessidade de  complementaridade das 
políticas públicas. 

Principais dificuldades encontradas: 
• Inconsistências relativas às prestações de contas de programa/projetos desenvolvidos em 

gestões anteriores; 
• Adequação da gestão interna às ações planejadas para 2013; 
• Morosidade no andamento dos processos relativos aos programas/ projetos encaminhados 

para a SULIC, comprometendo o cumprimento dos  prazos estabelecidos no cronograma de execução dos 
mesmos; 

• Insuficiência de técnicos com experiência em ações de qualificação profissional; 
• Falta de padronização  dos processos internos de trabalho; 
• Falta de investimentos em treinamentos para os servidores da área de qualificação; 
• Ausência de diretrizes estratégicas especifica da SETRAB para programas/ projetos 

custeados com recursos do GDF, incluindo recursos provenientes de emendas parlamentares. Atualmente 
as diretrizes adotadas têm como base a política de qualificação social do M.T.E , materializada pelo Plano 
Nacional de Qualificação – PNQ, aprovado por legislações especificas daquele órgão e destinadas às ações 
custeadas com recursos do Governo Federal.  

• Insuficiência de equipamentos de informática; 
• Rotatividade interna de servidores em razão da característica do vínculo funcional: não 

existem servidores na área de qualificaçao do quadro efetivo. Todos os servidores ocupam cargos 
comissionados, vulneráveis a substituições e são impedidos de serem designados  para executores dos 
projetos e programas da SETRAB. A falta de servidores efetivos treinados para dar continuidade às ações 
da SETRAS, colabora para a descontinuidade dos processos de trabalho e falta de repasse sistemático do 
conhecimento; 

• Ausência de um sistema operacional para gestão dos programas e projetos que permita o 
acompanhamento, monitoramento e avaliação com foco em resultados mensuráveis e fidedignos; 

• Morosidade na captação e liberação de recursos para as ações custeadas pelo GDF. 
Nas ações de atendimento ao Trabalhador e Empregador, foi diagnosticado que se faz 

necessário para a melhor execução dos trabalhos, investimentos em infraestrutura nas Agências do 
Trabalhador do Distrito Federal. Investimentos nessa área garantirão o estabelecimento de um ambiente 
salubre e agradável tanto para servidores quanto para o trabalhador.  

É imprescindível ter servidor efetivo para lidar com as demandas processuais, de projetos e 
orçamentárias da Pasta, de maneira que os projetos e atividades tenham continuidade e não sejam 
prejudicados com a mudança de gestão do Órgão. Esforços neste sentido garantirão ininterrupção dos bons 
feitos que essa Gestão têm feito.  

Não obstante, a política de Microcrédito e Empreendedorismo deparou-se em barreiras para a 
expansão de sua carteira de clientes devido à falta de servidores, notadamente de Agentes de Microcrédito. 
A equipe é composta por oito servidores que executam as visitas para concessão de crédito, realizam 
acompanhamento e cobranças.   
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Ressalte-se que o programa Prospera passou por reformulações legais, incluindo a região da 
RIDE para a concessão de créditos com recursos do Fundo de Geração de Emprego e Renda - 
FUNGER/DF. Diante disso é imperativo que se disponibilize um efetivo de servidores que possa garantir um 
desempenho a altura da importância do microcrédito na vida dos empreendedores do Distrito Federal. 

Por outro lado, a SETRAB têm a responsabilidade de monitorar as carteiras de crédito, 
acompanhando a inadimplência dos tomadores e encaminhando os devedores para a Dívida Ativa do 
Estado junto à Secretaria de Fazenda.  

Foram designados por Portaria grupos de trabalho para, em caráter de mutirão, elaborarem os 
editais dos devedores, encaminharem cartas de convocação, além de instruírem processos para a inscrição 
em Dívida Ativa dos inadimplentes, sob pena de prescrição das referidas dívidas e por consequência, 
prejuízos ao erário uma fez que os recursos emprestados são do FUNGER/DF, porém a área responsável 
conta somente com a Gerente para realizar todo o trabalho acima descrito. É, portanto, primordial estruturar 
essa Unidade para que a mesma possa realizar suas atribuições. 

Empecilhos também foram enfrentados para Modernização da Gestão no decorrer do exercício 
de 2013, a falta de servidores efetivos foi, sem dúvida nenhuma, o principal obstáculo à realização das 
competências para Modernização da Gestão, afinal não há como realizar e distribuir o trabalho e 
consequentemente operacionalizar o Princípio da Segregação de Funções sem que a Organização 
disponha de mão-de-obra suficiente para executar suas atribuições. Ora como promover a distribuição das 
tarefas quando os setores apenas dispõem dos chefes e de uns poucos servidores. 

Outra dificuldade foi a falta de treinamento em áreas estratégicas tais como orçamento, 
finanças, contratos e convênios o que aliados ao elevado índice de turnover prejudicaram bastante na 
consecução de suas tarefas. Quando conseguíamos qualificar alguns poucos servidores, estes acabam por 
deixar a organização, levando consigo todos os conhecimentos e habilidades adquiridos.  

No que tange a gestão documental no âmbito da SETRAB, percebe - se que a inexistência de 
processos e procedimentos com a essa finalidade, tem prejudicado o acesso a informação, ocasionado 
retrabalhos e a curto prazo poderá acarretar danos legais e jurídicos a Instituição.  

O quadro acima é agravado considerando a inexistência de iniciativas e esforços voltados a 
área de documentação e informação do Órgão. Ressalta que apesar de ter sido criada a comissão setorial 
de documentos, através da Portaria n° 27, publicada  no DODF n° 13/05/2013, essa iniciativa de forma 
isolada não garante a implantação de uma política eficaz, como preconiza a legislação arquivística vigente. 

Outro fator agravante é carência de pessoal qualificado no setor de Protocolo, inexistência de 
servidor efetivo, inexistência de rotinas de arquivamento e desarquivamento, e procedimentos que garantam 
a integridade dos documentos acondicionado no Arquivo Central no Guará e, inexistência de recursos 
 orçamentários para dar continuidade ao processo de digitalização do acervo iniciado em 2010, são  fatores 
que agravam o cenário exposto. 

Aliás, outro ponto que prejudicou bastante a performance da SETRAB foi a falta de 
mapeamento de processos, fazendo-se com que algumas  tarefas fossem realizadas com maior tempo, 
consumindo muitos recursos e sobretudo muito mais servidores. 

No que tange as ações de publicidade e propaganda, alguns aspectos continuam sem solução 
e acabam por atrapalhar o andamento das atividades, minimizando seus efeitos e deixando a desejar em 
seus resultados, a exemplo de equipamentos como câmera fotográfica e programas de edição de imagem e 
vídeo são vitais para o bom andamento das atividades de comunicação institucional, mas ainda não foram 
liberados para esta finalidade. A falta desses equipamentos faz com que eventos e ações da Pasta fiquem 
sem cobertura, e consequentemente, sem divulgação e arquivo. 

Outra problemática é a ausência de contrato de serviços essenciais, como os serviços gráficos. 
Atualmente a SETRAB não faz a impressão de banners, cartazes, faixas, panfletos e cartões de visita por 
não possuir um contrato com esse fim.  

Da mesma forma, foi cancelado o contrato de pesquisa de campo, onde dados essenciais 
sobre emprego e desemprego no DF eram coletados, prejudicando assim, a divulgação desses índices e 
atrapalhando a continuidade da pesquisa. 

No que se refere as atividades de controle interno, a SETRAB vem cumprindo com as suas 
atribuições definidas no Decreto nº 34.367/2013, ou seja as de Atividades de Controle Interno, ali definidas, 
no sentido de oferecer orientação preventiva aos gestores desta Secretaria de Estado de Trabalho, 
contribuindo para identificação antecipada de possíveis irregularidades para a adoção de medidas 
estratégicas, correção de falhas e aprimoramento de procedimentos vinculados às Unidades de Controle 
Interno. 

A par disso, procedemos ao acompanhamento do atendimento das recomendações feitas pela 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle, referentes as Auditorias nas Tomadas de Contas Anual 
dos Ordenadores de Despesas, Auditorias Especiais, Inspeções, com vistas à verificação da conformidade 
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dos pontos ainda sem os devidos ajustes, com ações de correções e acertos com o objetivo de promover a 
eficiência e a eficácia operacional da SETRAB. 

Tendo em vista que o Decreto nº 34.367/2013 foi publicado em 17 de maio passado, dispões 
sobre as competências das Unidades de Controle Interno, entendemos que existe a necessidade urgente 
de composição de um quadro de pessoal efetivo e com qualidades técnicas para desenvolvimentos das 
atribuições inerentes ao Controle Interno, levando-se em consideração que todas as atividades a serem 
desenvolvidas requerem conhecimento específico e técnico para uma melhor orientação preventiva, 
contribuindo dessa forma com identificação antecipada de falhas e ou impropriedades que possam surgir 
quando da realização das tarefas, procedimentos e atendimentos realizados de interesse público, visando á 
atividade fim dessa Secretaria de Estado de Trabalho. 

Faz-se necessário um olhar crítico a respeito das problemáticas apresentadas neste relatório. 
Há uma programação para 2014 que dará continuidade ao bom andamento das atividades da pasta, bem 
como seu aprimoramento, dentro da área de competência deste setor. 

Para o ano de 2014, a SETRAB continuará a firmar seu compromisso da sua Missão 
Institucional e na formulação de Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda. Para tanto, a política de 
qualificação profissional terá como foco principal dar continuidade às ações planejadas e iniciadas em 2013. 
Entretanto, foi sinalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que ocorrerão mudanças na 
sistemática de repasse dos recursos dos programas/ projetos oriundos daquele órgão, com a formalização 
do Convênio PRONATEC TRABALHADOR, o qual será executado em parceria com o MEC. Em função 
disso, a tendência é a suspensão das modalidades de convênios diretos com o MTE dispostos no Plano 
Nacional de Qualificação – PNQ. Como uma das primeiras medidas colocadas em execução foi a rescisão 
pelo MTE do Convênio Plurianual 2012/2016 QSP nº 028, que previa a liberação de recursos para a 
execução de ações na modalidade PlanTeQ.  

As ações do PRONATEC/TRABALHADOR serão realizadas em conjunto com a as ações de 
intermediação de mão de obra, limitadas à identificação da demanda da população e dos setores produtivos 
por cursos de qualificação profissional; realização do encaminhamento dos trabalhadores aos cursos; 
acompanhamento do indicador de pessoas qualificadas e intermediação da inserção no mercado de 
trabalho.  

Dessa forma, os recursos para a promoção de ações de qualificação profissional sob a gestão 
da SETRAB ficarão condicionados aos recursos do Governo do Distrito Federal, o que reforça o 
estabelecimento de diretrizes estratégicas especifica, para nortear a condução das ações, no sentido de 
evitar situações de vulnerabilidades na prática e permitir a continuidade dessas ações com base em 
critérios que assegurem a excelência na formação dos trabalhadores e possibilitem a inserção no mundo 
com melhores condições  de competitividade.  

Ainda em 2014, a SETRAB fortalecerá suas ações voltadas ao atendimento ao Trabalhador e 
Empregador, está previsto para o primeiro semestre de 2014 a aquisição de 29(dois) carros adaptados que 
funcionarão como  Agência do Trabalhador Itinerante. O processo já se encontra em fase de registro de 
preços e a estimativa é atender grande parte da população das regiões mais remotas do DF oferecendo 
oportunidades de trabalho e divulgando ações da Secretaria de Trabalho. 

 O programa ATENDER MELHOR SATE inicia os trabalhos logo na primeira semana de 
Fevereiro com curso de ambientação para nomeados até dia 31/01/2014. Serão duas semanas de aulas e 
contato com técnicos das áreas meio e fim da Secretaria para que o servidor possa estar pronto para 
melhor atender à população quando entrar de fato em exercício na Agência do Trabalhador onde for lotado. 
Espera-se com isso melhoria na qualidade do atendimento, na divulgação dos programas que não são 
diretamente ligados ao atendimento ao trabalhador como qualificação e crédito. 

Em 2014 será inaugurada a nova Agência de Taguatinga, na região central da cidade com 
infraestrutura capaz de atender uma parte ainda melhor da população daquela região. 

A parceria com o Instituto Federal de Brasília - IFB será ampliada e novos pólos de ensino 
serão instalados em outras Agências do Trabalhador do DF.  

As ações de Gestão de Pessoas, serão intensificadas em 2014, principalmente com a 
implementação do Programa de Valorização dos Servidores – PROSERV, pois está previsto a elaboração 
de projetos de ambientação para novos servidores nomeados, projetos de treinamento e capacitação por 
área de atuação e cargo/função assumida, a fim de reduzir o impacto negativo da rotatividade de servidores 
sem vínculo.  

A SETRAB deverá adotar uma série de medidas para que no exercício de 2014 a Unidade 
possa mapear, pelo menos, os processos mais críticos da área, a exemplo da gestão de contratos e 
convênios e, por extensão, possa viabilizar programas de treinamento específicos para servidores efetivos. 
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Finalmente, caso não se vislumbre nenhum concurso durante o exercício de 2014, o que é 
provável que não ocorra, a SETRAB deverá buscar alternativas no sentido de trazer pessoal cedido de 
outras secretarias, principalmente para reforçar as áreas de contratos, convênios, orçamento e finanças. 

As informações descritas nesse relatório foram fornecidas pelas áreas da SETRAB e 
consolidadas com as devidas adaptações pela Assessoria de Planejamento – ASPLAN. 
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19.1. FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – FUNGE R/DF – UO: 25.902 
O Fundo para Geração de Emprego e Renda – FUNGER foi criado pela Lei Complementar nº 

704, de 18/01/2005, alterada pelas Leis Complementares nºs. 709, de 04/08/2005 e 868, de 11/06/2013, 
regulamentada, respectivamente, pelos Decretos, nºs 25.745, de 11/04/2005, 26.109 de 12/08/2005 e 
alterado pelos Decretos nºs 32.309, de 05/10/2010, 32.813, de 24/03/2011, 33.182, de 05/09/2011 e 34.720, 
de 07/10/2013. 

Objetivo do FUNGER: apoio e ao financiamento a empreendedores econômicos que possam 
incrementar os níveis de emprego e renda no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno - RIDE (art. 1º da LC/868, de 11/06/2013). 

No que concerne à destinação dos recursos do FUNGER (art. 3º da LC/704, de 18/01/2015, 
alterada pela LC/868, de 11/06//2013): 

I. Concessão de empréstimos e financiamentos; 
II. Capacitação, ao treinamento gerencial, à orientação e à assistência técnica de 

empreendedores econômicos e de cooperativas de produção e trabalho, incluindo os cooperados; 
III. Formação e qualificação de trabalhadores e a preparação de jovens para o primeiro emprego; 
IV. Despesas de custeio e investimento destinadas à divulgação e à melhoria das condições 

operacionais e administrativas das atividades vinculadas ao Fundo; 
V. Apoio e ao fortalecimento das cooperativas de produção e trabalhos das instituições 

mencionadas no art. 10 da LC/868 (apoio  e ao fortalecimento das cooperativas de produção e trabalho e 
das instituições mencionadas no art. 10). (contratar entidades públicas e empresas privadas e celebrar 
parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs e Cooperativas de Crédito 
com vistas ao apoio e à operacionalização de suas atividades). 

No que concerne à aplicação dos recursos do FUNGER (art. 3º do Decreto nº 25.745, de 
11/04/2005), os recursos serão aplicados em conformidade com seus objetivos e com o estabelecido na sua 
programação orçamentária anual. 

O Fundo é gerido por um Conselho de Administração, criado para atender aos requisitos da Lei 
Complementar nº 292, de 02/06/2000, que dispõe acerca das condições de instituição e funcionamento de 
fundos públicos. Cabe ao Conselho de Administração a gestão do patrimônio do fundo, o estabelecimento 
das taxas de juros por meio de resoluções, dos prazos, a emissão de normas sobre as condições de 
renegociação de dívidas e demais procedimentos relacionados com a execução dos recursos, observadas 
as disposições citadas na Lei Complementar nº 704 e 868. 

O Programa de Microcrédito com recursos do FUNGER/DF oferece uma linha de crédito para 
atividades produtivas, de fácil acesso e adequada à realidade de micro e pequenos empreendedores, 
formais e informais. O crédito é destinado a capital de giro, custeio e investimento. São beneficiários os 
microprodutores urbanos e rurais, microempreendedores individuais, artesãos, prestadores de serviços 
autônomos, feirantes e demais empreendedores do setor informal; cooperativas ou formas associativas de 
produção ou trabalho; microempresas ou empresas de pequeno porte e recém-formados, para atuar em sua 
área de formação. O programa tem como princípio a auto-sustentação do negócio, sendo o crédito liberado 
de maneira progressiva de modo a evitar a inadimplência e garantir a possibilidade de renovação de 
créditos para o cliente. Em 2013 o programa passou por significativas mudanças a partir da aprovação da 
Lei Complementar Nº 868, de 11 de junho de 2013, que alterou a legislação do Fundo para a Geração de 
Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF, com foco na ampliação e na simplificação de suas 
atividades. O principal objetivo da mudança na legislação é permitir a milhares de empreendedores, que 
trabalham na Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do DF (RIDE/DF), o acesso a linhas de 
financiamento subsidiados.  

Na Secretaria de Estado de Trabalho a execução do FUNGER/DF está na competência da 
Subsecretaria de Microcrédito e Empreendedorismo– SME e da Diretoria de Microcrédito, a qual conta com 
duas Gerências - as Gerências de Concessão de Microcrédito e Planejamento e Monitoramento. As 
inscrições para as solicitações de crédito são realizadas nas Agências do Trabalhador, que também 
prestam informações sobre o programa. 

A gestão administrativa do FUNGER/DF (Força de Trabalho) está vinculada à Secretaria de 
Estado de Trabalho/SETRAB, de acordo com os Decretos nºs 32.716, de 1°/01/2011 que dispõe sobre a 
estrutura administrativa da SETRAB. 
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1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômi co e social do DF, por meio do fortalecimento 
do Sistema Público de Emprego, garantindo qualifica ção social e profissional de jovens e adultos, 
intermediação de mão de obra, seguro desemprego, tr abalho decente, além de apoiar o setor 
produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalece ndo o artesanato, a economia solidária e o 
empreendedorismo. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização  de Eventos  550.000 500.000 61.200 61.200 
0061 - Realização de Eventos-Empreendedorismo-Distrito Federal 550.000 500.000 61.200 61.200 
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  100.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  50.000 50.000 8.400 8.400 
0039 - Capacitação de Servidores-FUNGER - Distrito Federal 50.000 50.000 8.400 8.400 
4089 - Capacitação de Pessoas  50.000 4.623.681 0 0 
9081 - Financiamento a Pequenos empreendedores 
econômicos 12.725.239 19.238.397 7.542.057 7.542.057 
6203 - Financiamento a Pequenos empreendedores econômicos--
Distrito Federal 12.725.239 19.238.397 7.542.057 7.542.057 

Total do Programa  13.475.239 24.412.078 7.611.657 7.611.657 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0003 – Fomentar e financiar as micros e pequenas em presas, artesãos, cooperativas e associações 
de trabalho ou produção, bem como as demais iniciat ivas empreendedoras, promovendo a 
universalização do acesso ao microcrédito produtivo  orientado.  
 
Indicadores:  
       
Denominação do 

Indicador  
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

Mm/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Operações de 
Crédito 

Unidade 835 31/12/2013 Anual 3.000 / 
905 

4.000 / 
1.129 

 
6.000  

 
6.000 FUNGER 

Volume de crédito 
(em reais) 

R$ 5.846.013 31/12/2013 Anual 
15.000.000 

/ 
3.881.332 

16.000.000 / 
7.542.056 24.000.000 24.000.000 FUNGER 

Clientes ativos Pessoa 792 31/12/2013 Anual 
2850 / 
4.579 

3800 / 
3.763 

5700 5700 FUNGER 

Taxa de 
Formalidade 

% - 31/12/2013 Anual 10 / 
11,5 

10 / 
15 

20 20 FUNGER 

Realização de Eventos-Empreendedorismo 
Destaca-se a locação de STAND para participação no 6º Salão Internacional de Artesanato, no 

valor total de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais). O evento, realizado no período de 06 a 10 
de novembro de 2013 no ExpoBrasília em Brasília, incluiu em sua  programação a exposição e 
comercialização dos produtos artesanais do Distrito Federal e de mais vinte unidades da federação 
brasileira e de outros países. O 6º Salão Internacional do Artesanato expõe o melhor do artesanato de todas 
as regiões do País, além de impulsionar economicamente o setor. Hoje o evento é responsável pela 
movimentação de aproximadamente R$ 6.000.000, (seis milhões) somando negócios gerados na feira e 
negócios futuros, além de gerar 20 mil empregos indiretos durante o período do evento. O balanço das 
transações comerciais do Artesanato do Distrito Federal foi bastante expressivo, tanto no que se refere às 
vendas diretas, quanto na Rodada de Negócio, que contou com 38 artesãos e 02 associações locais, no 
total de 87 artesãos beneficiados, comercializando um total de 2.111 (duas mil e cento e onze) peças e 
projeção de negócios futuros.  
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Realização de Estudos e Pesquisas  
 A unidade não executou os recursos deste programa, e o mesmo teve seu orçamento 

cancelado por meio do Decreto nº 34.918, de 04/12/2013.  
O total de recursos do FUNGER/DF, utilizados em 2013, para a capacitação de servidores  

que atuam no âmbito do FUNGER, somou o montante de R$ 8.400 (oito mil e quatrocentos reais), e 
capacitou um total de sete servidores, no Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos.  A realização 
desses cursos deveu-se à necessidade permanente de capacitação de servidores que atuam na Elaboração 
de Editais, Projetos Básicos, Termos de Referência, Gestão e Fiscalização Contratual, pormenorizando os 
detalhes da legislação e exemplificando para o melhor atendimento da matéria. Não podemos deixar de 
salientar que é dever da Administração proporcionar um ambiente adequado, bem como disponibilizar a 
qualificação necessária para que os servidores do Estado possam desempenhar suas atribuições com zelo 
e apreço, em obediência aos princípios que regem sua conduta e a legislação vigente.     

Capacitação de Pessoas - Empreendedores e Trabalhad ores - Distrito Federal 
Os recursos deste programa de capacitação não foram executados em 2013, tendo em vista a 

morosidade no processo licitatório pela Subsecretaria de Licitações e Compra/ SULIC e não tendo sido 
homologado até 31/12/13. 

Financiamentos a Pequenos Empreendedores Econômicos  
O Programa de Microcrédito do Governo do Distrito Federal, executado com recursos do 

FUNGER/DF, denominado “PROSPERA”, iniciou suas atividades de concessão de crédito/ financiamentos 
em 2013 no final do mês de janeiro. No exercício ocorreram 33 reuniões do Comitê de Crédito (Quadro I) , 
com 1.129 micros e pequenos empreendedores atendidos, totalizando R$ 7.542.056 (sete milhões, 
quinhentos e quarenta e dois mil e cinquenta e seis reais) em empréstimos aprovados/contratados, com 
uma média de R$ 6.680,00 por beneficiário. 

O “PROSPERA” vem desenvolvendo suas ações atendendo a parte significativa da clientela 
potencial que o reconhece como uma oportunidade de obtenção de recursos, a baixo custo, para a 
manutenção e crescimento de seus negócios. Tendo sido concedidos 1.129 empréstimos/financiamentos no 
ano de 2013, e considerando a média de duas ocupações mantidas e/ou geradas por empreendimento 
atendido, tem-se uma estimativa de geração/ manutenção de aproximadamente 2.258 ocupações. Para se 
chegar a este número, foi levantado, em cada proposta de crédito contratada, o número de ocupações já 
existentes bem como a expectativa de geração de novas ocupações, buscando formar um banco de dados 
para complementar as informações já disponíveis no sistema gerencial. O conjunto dessas informações 
subsidiará análises e estudos de avaliação e impacto do programa e o acompanhamento dos 
empreendimentos contratados. 

É importante ressaltar que no ano de 2013, a partir de alterações introduzidas na legislação do 
Fundo, uma clientela mais estruturada financeiramente passou a ser passível de atendimento pelo 
programa de microcrédito, em consequência do aumento nos limites dos valores, prazos e do 
estabelecimento de condições mais favoráveis na obtenção dos créditos.  Por outro lado, outras alterações 
na legislação do FUNGER passaram a permitir o acesso ao crédito de uma clientela tradicionalmente 
excluída do sistema bancário e até mesmo dos programas de microcrédito, como por exemplo, 
empreendedores beneficiários de programas sociais do Governo do Distrito Federal. Dentre estas 
alterações destacam-se uma maior flexibilidade nas garantias exigidas, atendimento a pessoas com 
restrição cadastral, além de prazos e encargos adequados à realidade socioeconômico desta clientela. 

 Como informado acima, no ano de 2013 o Comitê de Crédito do programa de microcrédito 
reuniu-se 33 vezes. É importante destacar que antes do envio definitivo das propostas de empréstimos 
preparadas pela equipe de agentes de crédito para análise e julgamento pelo Comitê, os responsáveis por 
cada uma das agencias de atendimento, localizadas em Taguatinga e Plano Piloto, se reúnem para analisar 
e verificar, juntamente com os agentes de crédito, a consistência de cada uma das propostas. Tal rotina, 
denominada PRÉ-COMITÊ, tem se mostrado bastante eficiente, com reflexos positivos ao subsidiarem a 
análise e julgamento das propostas pelos membros do Comitê, uma vez que no pré-comitê são verificadas a 
fundamentação técnica, instrução da proposta e os parâmetros legais de cada uma das propostas. Com a 
implantação dos pré-comitês as reuniões do Comitê tornaram-se mais ágeis e objetivas, e certamente 
contribuiu, juntamente com outras iniciativas, como palestras de educação financeira e ações sistemáticas 
de cobrança, incluindo o envio dos nomes dos devedores do programa para a SERASA e dívida ativa do 
Governo do Distrito Federal, para manter a inadimplência no Programa, na fase Prospera, iniciada em 2012, 
em patamar aceitável e compatível com a registrada em outros programas, atualmente em torno de 6%. 
Ressalte-se que nos anos anteriores a 2012, o índice ficava acima de 25%. 



 

Com relação à distribuição dos recursos emprestados por setor de a
(Quadro II ), no ano de 2013 não ocorre
atividades relacionadas ao Comércio
correspondendo a 62% do total, seguido das atividades definidas como de serviços com 197 atendimentos 
ou 24% do total. O restante, num total de 183 atendimentos
agricultura, artesanato e indústria. Tais resultados refletem
bem como as ações de divulgação efetivadas pelo programa em feiras, shoppings populares, associações 
comerciais e outras.  

Operações Contratadas 

Com relação ao gênero dos 
atendimentos foram para pessoas do sexo feminino, confirmando uma tendência mundial presente em 

Comitê Data

Encaminhado 
p/Comitê

1º COMITÊ 24/01/2013 10

2º COMITÊ 06/02/2013 38

3º COMITÊ 20/02/2013 26

4º COMITÊ 27/02/2013 28

5º COMITÊ 06/03/2013 27

6º COMITÊ 14/03/2013 35

7º COMITÊ 27/03/2013 40

8º COMITÊ 03/04/2013 26

9º COMITÊ 10/04/2013 9

10º COMITÊ 17/04/2013 26

11º COMITÊ 02/05/2013 59

12º COMITÊ 09/05/2013 37

13º COMITÊ 16/05/2013 23

14º COMITÊ 05/06/2013 76

15º COMITÊ 20/06/2013 45

16º COMITÊ 03/07/2013 43

17º COMITÊ 10/07/2013 38

18º COMITÊ 18/07/2013 31

19º COMITÊ 01/08/2013 32

20º COMITÊ 15/08/2013 53

21º COMITÊ 22/08/2013 20

22º COMITÊ 28/08/2013 13

23º COMITÊ 04/09/2013 18

24º COMITÊ 18/09/2013 66

25º COMITÊ 25/09/2013 28

26º COMITÊ 09/10/2013 33

27º COMITÊ 16/10/2013 12

28º COMITÊ 23/10/2013 27

29º COMITÊ 06/11/2013 54

30º COMITÊ 14/11/2013 49

31º COMITÊ 21/11/2013 34

32º COMITÊ 28/11/2013 47

33º COMITÊ 10/12/2013 96

Qtde Liberações

Quadro I - OPERAÇÕES CONTRATADAS PROSPERA 2013

Artesanato

7% (44)

Agricultura

6% (132)
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distribuição dos recursos emprestados por setor de a
no ano de 2013 não ocorreram mudanças significativas em relação aos anos anteriores. 

Comércio, na Carteira Urbana, mantiveram a liderança com 
seguido das atividades definidas como de serviços com 197 atendimentos 

num total de 183 atendimentos ou 14% do total
Tais resultados refletem, até certo ponto, a estrutura da economia local, 

ações de divulgação efetivadas pelo programa em feiras, shoppings populares, associações 

ações Contratadas por Setor de Atividade 

Com relação ao gênero dos empreendedores atendidos pelo programa em 20
pessoas do sexo feminino, confirmando uma tendência mundial presente em 

Encaminhado 
p/Comitê

Aprovados Acumulado p/Comitê

10 10 28.738,78R$    

38 48 194.612,29R$  

26 74 108.124,50R$  

26 100 147.575,45R$  

25 125 140.056,37R$  

34 159 240.364,47R$  

38 197 231.654,53R$  

25 222 147.540,75R$  

9 231 44.877,56R$    

24 255 114.250,00R$  

57 312 329.806,03R$  

34 346 202.732,39R$  

21 367 87.714,39R$    

72 439 493.039,23R$  

43 482 302.434,64R$  

39 521 220.326,50R$  
35 556 128.330,00R$  

31 587 183.778,71R$  
32 619 138.846,00R$  

51 670 391.869,46R$  

20 690 111.936,70R$  

12 702 99.622,63R$    

16 718 127.801,48R$  

64 782 444.816,64R$  

23 805 162.776,95R$  

31 836 272.106,97R$  

12 848 118.224,68R$  

26 874 237.302,32R$  

46 920 491.610,07R$  

42 962 347.579,58R$  

28 990 284.141,76R$  

45 1035 350.262,17R$  

94 1129 617.202,86R$  

Qtde Liberações V A L O R

Quadro I - OPERAÇÕES CONTRATADAS PROSPERA 2013

Agricultura

6% (132)

Serviços

24% (197)

Comercio

62% (749)
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distribuição dos recursos emprestados por setor de atividade econômica 
em relação aos anos anteriores. As 
a liderança com 749 atendimentos, 

seguido das atividades definidas como de serviços com 197 atendimentos 
ou 14% do total, está distribuído entre 

rutura da economia local, 
ações de divulgação efetivadas pelo programa em feiras, shoppings populares, associações 

 
rama em 2013 64% dos 

pessoas do sexo feminino, confirmando uma tendência mundial presente em 

Acumulado

28.738,78R$           

223.351,07R$         

331.475,57R$         

479.051,02R$         

619.107,39R$         

859.471,86R$         

1.091.126,39R$       

1.238.667,14R$       

1.283.544,70R$       

1.397.794,70R$       

1.727.600,73R$       

1.930.333,12R$       

2.018.047,51R$       

2.511.086,74R$       

2.813.521,38R$       

3.033.847,88R$       
3.162.177,88R$       

3.345.956,59R$       

3.484.802,59R$       

3.876.672,05R$       

3.988.608,75R$       

4.088.231,38R$       

4.216.032,86R$       

4.660.849,50R$       

4.823.626,45R$       

5.095.733,42R$       

5.213.958,10R$       

5.451.260,42R$       

5.942.870,49R$       

6.290.450,07R$       

6.574.591,83R$       

6.924.854,00R$       

7.542.056,86R$       

V A L O R

Quadro I - OPERAÇÕES CONTRATADAS PROSPERA 2013

Indústria

1% (07)



 

programas de microcrédito. Frente a esta constatação
Mulher que, semanalmente, por ocasião do
tiveram propostas aprovadas no Comitê de Crédito
público, com ênfase na Lei Maria da Penha, direitos das mulheres, história da luta das mulheres p
igualdade de direito e tratamento etc.
empreendedores do sexo masculino. 

Percentual de 

Em relação à natureza jurídica dos empreendimentos atendidos, observa
empreendimentos formalizados e os informais apresentaram resultados quase idênticos. Historicamente os 
empreendimentos informais sempre foram maioria nos atendimentos realizado
que pode ser confirmada em outros programas 
Microempreendedor Individual – 
significativamente nos últimos anos, com tendência de, já para o exercício de 2014, o número de 
atendimentos a empreendimentos informais ser inferior aos formalizados.

Percentual de Operações Contratadas 

Para o exercício de 2013 foi estabelecido 
liberação de 16 milhões de reais através do programa de microcrédito. Tais objetivos não se efetivaram 
virtude, principalmente, da precária estrutura de atendimento 
especialmente em relação a recursos humanos
atuando na função de agente de crédito nas duas bases de atendimento ao público, ressaltando que estes 
servidores são os responsáveis diretos pelo atendimento da
anos anteriores o programa de microcrédito 
redução deve-se, em primeiro lugar,
atividade de concessão de crédito, bem como à aposentadoria de servidores efetivos 
reposição (01 servidor), afastamento por motivo de doença
órgãos do GDF (02 servidores).  

Diante desse quadro e c
para ele estipuladas no PPA, torna
área de concessão de crédito, quanto na de recuperação de crédito, para que as mesmas 
atingidas.  

Operações Contratadas por Mulheres/DF
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o. Frente a esta constatação, a SETRAB firmou parceria com a Secretaria da 
Mulher que, semanalmente, por ocasião dos eventos para entrega dos contratos aos empreendedores que 
tiveram propostas aprovadas no Comitê de Crédito, passou a ministrar palestras direcionadas a este 

om ênfase na Lei Maria da Penha, direitos das mulheres, história da luta das mulheres p
igualdade de direito e tratamento etc. Ressalte-se que nestes eventos é obrigatória a presença dos 
empreendedores do sexo masculino.  

Percentual de Operações Contratadas por Sexo 

Em relação à natureza jurídica dos empreendimentos atendidos, observa
empreendimentos formalizados e os informais apresentaram resultados quase idênticos. Historicamente os 
empreendimentos informais sempre foram maioria nos atendimentos realizados pelo programa, 

em outros programas de microcrédito. No entanto, com a lei que criou a figura do 
 MEI, de incentivo à formalização, esta realidade vem mudando 
nos, com tendência de, já para o exercício de 2014, o número de 

a empreendimentos informais ser inferior aos formalizados. 

Operações Contratadas - Natureza Jurídica dos E mpreendimentos

de 2013 foi estabelecido no PPA à realização de 4000 operações de crédito e 
através do programa de microcrédito. Tais objetivos não se efetivaram 

precária estrutura de atendimento disponibilizada para o programa, 
cialmente em relação a recursos humanos. Atualmente o Prospera conta com somente 07 servidores 

na função de agente de crédito nas duas bases de atendimento ao público, ressaltando que estes 
servidores são os responsáveis diretos pelo atendimento das solicitações de crédito.

de microcrédito chegou a contar com até 22 servidores atuando 
, em primeiro lugar, à extinção do número de cargos em comissão destinados para 

, bem como à aposentadoria de servidores efetivos 
, afastamento por motivo de doença (01 servidor) e cessão de servidores para outros 

Diante desse quadro e considerando a importância do programa para o Governo e as metas 
para ele estipuladas no PPA, torna-se imperativo que o programa seja devidamente estruturado tanto na 
área de concessão de crédito, quanto na de recuperação de crédito, para que as mesmas 

64% (711 
mulheres)

36% (418 
homens)

Operações Contratadas por Mulheres/DF
Prospera/2013

Formal

49% (555)

Informal

51% (574)
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firmou parceria com a Secretaria da 
aos empreendedores que 

palestras direcionadas a este 
om ênfase na Lei Maria da Penha, direitos das mulheres, história da luta das mulheres por 

se que nestes eventos é obrigatória a presença dos 

 
Em relação à natureza jurídica dos empreendimentos atendidos, observa-se que os 

empreendimentos formalizados e os informais apresentaram resultados quase idênticos. Historicamente os 
s pelo programa, realidade 

. No entanto, com a lei que criou a figura do 
MEI, de incentivo à formalização, esta realidade vem mudando 

nos, com tendência de, já para o exercício de 2014, o número de 

mpreendimentos  

 
realização de 4000 operações de crédito e 

através do programa de microcrédito. Tais objetivos não se efetivaram em 
disponibilizada para o programa, 

om somente 07 servidores 
na função de agente de crédito nas duas bases de atendimento ao público, ressaltando que estes 

s solicitações de crédito. Ressalte-se que em 
chegou a contar com até 22 servidores atuando na função. A 

cargos em comissão destinados para a 
, bem como à aposentadoria de servidores efetivos sem a correspondente 

e cessão de servidores para outros 

onsiderando a importância do programa para o Governo e as metas 
se imperativo que o programa seja devidamente estruturado tanto na 

área de concessão de crédito, quanto na de recuperação de crédito, para que as mesmas possam ser 
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2. Outras Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

1471 - Modernização  de Sistema de Informação  50.000 159.000 159.000 159.000 
2551 - Modernização de Sistema de Informação- FUNGER - Distrito 
Federal 

50.000 159.000 159.000 159.000 

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 

50.000 0 0 0 

2637 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação-Funger-Distrito Federal 

50.000 0 0 0 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  263.690 263.690 263.690 244.236 
7893 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- FUNGER- 
Distrito Federal 

263.690 263.690 263.690 244.236 

Total do Programa  363.690 422.690 422.690 403.236 

Quanto às despesas que foram executados no Programa de Trabalho – Manutenção de 
Serviços Administrativos Gerais , o pagamento dos serviços prestados pelo Banco de Brasília–BRB na 
operacionalização dos empréstimos e financiamentos do Programa de Microcrédito alcançou o  valor de R$ 
244.235 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais). 

No programa – Modernização de Sistemas de Informação  – foi adquirido um equipamento 
de segurança de rede do tipo Firewall, no valor total de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), 
para a proteção do banco de dados do Programa de Microcrédito “PROSPERA” entre as redes de 
comunicação da Secretaria de Estado de Trabalho e o BRB. 

 Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação  - a unidade não 
executou os recursos deste programa, e o mesmo teve seu orçamento cancelado por meio do Decreto nº 
34.918, de 04/12/2013.  

3.  Informações complementares 

 As ações de microcrédito, realizadas pelo programa PROSPERA que não envolveram 
recursos do Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF 
compreenderam mais de 50 mutirões de divulgação realizados pela equipe de Gerência de Concessão de 
Microcrédito nas localidades mais carentes do Distrito Federal, tais como Itapoã, Varjão, São Sebastião, Sol 
Nascente e Por do Sol na Ceilândia, Cidade Estrutural, Samambaia, dentre outras, bem como em diversas 
feiras como as de Sobradinho, financiando os novos boxes para a nova feira, a do Setor de Indústria, feira 
dos Goianos, Feira do Guará, Feira do Gama, Shopping Popular de Brasília e outras. 

  Ademais, foram ministradas aos empreendedores que tiveram propostas aprovadas pelo 
Comitê de Crédito em torno de 40 palestras de educação financeira com distribuição de Cartilha Financeira 
confeccionada em parceira com o BRB – Banco de Brasília, sem custo aos tomadores especialmente para 
este fim. Com esta iniciativa, o Prospera não só empresta recursos para atividades produtivas como 
também colabora para a capacitação dos tomadores para a gestão eficiente de seu negócio. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A Diretoria de Microcrédito enfrentou no ano dificuldades para a expansão de sua carteira de 
clientes, especialmente devido à falta de servidores, notadamente de Agentes de Microcrédito. A equipe do 
Prospera, nos últimos 02 anos, foi reduzida de 13 para 07 servidores. Estes servidores devem atuar em 
todo o território do Distrito Federal, realizando continuamente ações de divulgação, captação, visitas às 
unidades produtivas, análise e preparação das propostas de empréstimos, acompanhamento e cobranças 
aos tomadores inadimplentes. Outro obstáculo importante que deve ser considerado é a inexistência de um 
software adequado para atender as necessidades do programa. O atual está obsoleto, com problemas de 
lentidão que impactam profundamente na produtividade do trabalho dos agentes de crédito. Podem ser 
citados ainda problemas decorrentes da falta de veículos para transporte dos agentes de crédito quando da 
realização de atividades externas. 

Ressalte-se que em 2013 o programa Prospera passou por uma profunda reformulação legal, 
que, entre outras mudanças, incluiu a região da RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento Econômico 
do Distrito Federal, passível de atendimento para a concessão de créditos com recursos do FUNGER/DF. 
Outras mudanças, como a elevação dos limites de valor e prazos, e a implantação de condições 
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diferenciadas e adaptadas às condições socioeconômicas de segmentos mais fragilizados da população do 
Distrito Federal, tornam imprescindível que o Governo disponibilize recursos humanos e materiais que 
possam garantir um desempenho à altura da importância do microcrédito na vida dos pequenos 
empreendedores do Distrito Federal. 

A Gerência de Planejamento e Monitoramento da Diretoria de Microcrédito, setor responsável 
pelo monitoramento das carteiras de clientes dos agentes de crédito, acompanhamento da inadimplência 
dos tomadores e encaminhamento dos devedores para a Dívida Ativa do Estado junto à Secretaria de 
Fazenda, no ano de 2013, por meio de 11 editais, convocou 717 devedores com vistas à inscrição na dívida 
ativa do GDF, sendo que deste total, 24 devedores quitaram as dívidas, 15 renegociaram e 621, que não 
responderam à convocação foram efetivamente encaminhados para inscrição na dívida ativa. O restante (57 
devedores) encontra-se em trâmite processual.  

Para a realização dos trabalhos de encaminhamento dos devedores dos empréstimos do 
FUNGER/DF para a dívida ativa, o Secretário de Trabalho, por meio de portaria, determinou a formação de 
um grupo de trabalho para, em regime de mutirão, atualizar os encaminhamentos com o objetivo de evitar a 
prescrição das referidas dívidas e, por consequência, prejuízos ao erário. A necessidade de formação desse 
grupo de trabalho deu-se por que a estrutura da referida Gerência é composta somente pela gerente da 
unidade, o que, evidentemente, é insuficiente para dar vazão a todas as demandas de serviços.  Conclui-se, 
portanto, que a estruturação da gerência é imprescindível e de caráter urgente, sendo ponto de auditoria 
nos relatórios de tomada de contas anual do fundo nos últimos dois anos. 
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20. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO  FEDERAL – ST – 
UO: 26.101 

A Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, órgão de direção superior, 
diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, para a execução de suas atividades, nos 
termos do artigo 22, do Decreto n° 32.716, de 1º de  janeiro de 2011, teve a sua estrutura regimental atual 
aprovada pelo Decreto nº 33.420, de 15 de dezembro de 2011. 

Tem como competência básica a administração superior das seguintes funções de Governo: 
formular políticas e diretrizes para os sistemas de transporte do Distrito Federal, formular política tarifária 
para o transporte público de passageiros, formular propostas para o sistema viário, planejar e gerenciar a 
sinalização indicativa e de endereçamento, formular diretrizes para o sistema de transporte de cargas, 
formular diretrizes para a infraestrutura de passageiros, promover e realizar processo licitatório e a emissão 
de permissões e de concessões, quando da prestação indireta dos serviços de transporte público de 
passageiros e de sua infraestrutura.   

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 9 13 - 49 71 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 133 - - - 133 

Requisitados 
Órgãos do GDF 58 93 - - 151 
Órgãos do Governo Federal 02 - - - 02 

Outros 
Estagiários - 08 - - 8 
Terceirizados (FUNAP) - - - 51 51 

Subtotal (Força de Trabalho)  202 114 - - - 
Total Geral  202 114 - 100 416 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 
 
OBJETIVO GERAL:  

Melhorar as condições de mobilidade e de acessibili dade da população do Distrito Federal a partir da 
implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1226 - Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do 
Transporte 1.114.966 0 0 0 
1230 - Recuperação Ambiental em Áreas de Interesse do 
Transporte 50.000 0 0 0 
1689 - Construção do Anel Viário  391.740 0 0 0 
1794 - Implantação de Veículo Leve Sobre Pneus - VLP eixo 
Sul 277.851.874 616.980.015 616.979.015 314.720.329 
0003 - Implantação de Veículo Leve Sobre Pneus - VLP eixo 
Sul--Distrito Federal 277.851.874 616.980.015 616.979.015 314.720.329 
1968 - elaboração de Projetos  3.336.526 1.992.711 0 0 
2725 - Manutenção da Rodoviária do Plano Piloto  1.579.626 2.328.057 2.326.285 1.214.766 
0001 - Manutenção da Rodoviária do Plano Piloto-- Plano Piloto 1.579.626 2.328.057 2.326.285 1.214.766 
3056 - Construção do Trevo de Triagem norte  86.654.243 13.333.333 0 0 
3090 - Implantação de Ciclovias  6.608.385 5.027.048 0 0 
3119 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do 
eixo Oeste (Linha Verde) 5.500.000 5.000.000 0 0 
3126 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do 
eixo norte 218.650.217 34.666.666 0 0 
3128 - Implantação da Gestão do Programa de Transporte 
Urbano 6.308.444 11.538.976 6.487.590 5.629.208 
0001 - Implantação da Gestão do Programa de Transporte 
Urbano--Distrito Federal 6.308.444 11.538.976 6.487.590 5.629.208 
3180 - Implantação do Sistema de Transporte Inteligente - 
Its 10.899.665 866.667 0 0 
3181 - Reforma de Abrigos Para Passageiros de Ônibus  10.000 0 0 0 
3182 - Reforma  de Terminais Rodoviários  7.702.332 8.316.101 0 0 
3207 - Ampliação da Df -047- estrada Parque Aeroporto 51.460.300 59.587.621 51.420.953 16.823.049 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
(Copa 2014) 
0004 - Ampliação da Df-047-Epar (Copa 2014)-Obras 
estruturantes - Copa 2014-Distrito Federal 51.460.300 59.587.621 51.420.953 16.823.049 
4002 - Manutenção de Terminais Rodoviários  1.906.426 986.239 986.238 873.893 
0001 - Manutenção de Terminais Rodoviários--Distrito Federal 1.906.426 986.239 986.238 873.893 
4234 - Manutenção  da Infraestrutura Para O Transporte 
Público Individual e de Pequenas Cargas 450.000 1.000 0 0 
7220 - Construção de Terminais Rodoviários  12.190.084 10.067.134 4.040.932 1.827.848 
7909 - Construção de Terminais Rodoviários--Distrito Federal 11.100.264 10.067.134 4.040.932 1.827.848 

Total do Programa  692.664.828 770.691.568 682.241.013 341.089.094 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0001 – Implantar e manter a infraestrutura de trans porte rodoviário, visando soluções que priorizem 
o transporte coletivo e a melhoria da mobilidade e acessibilidade da população, além da expansão e 
modernização dos equipamentos de apoio.  
 
Indicadores:  
 
Denominação do 

indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

896-Implantação 
do Corredor Linha 
Verde 

% 29 - Trimestral 38 / 
30 

64 / 
30 

89 100 UGP/ST e 
NOVACAP 

898-Implantação 
do Corredor  Sul 

% 70 - Trimestral 47 / 
20 

94 / 
70 

100 100 DER/ST 

899-Implantação 
do Corredor Norte % 0 - Trimestral - - 40 100 DER/ST 

900-Implantação 
de Corredor na 
Área Central 

% 0 - Trimestral 38 / 
0 

76 / 
0 

100 100 ST 

 
O PDTU fundamenta-se na articulação dos vários tipos de meios de transporte, como os ônibus 

de menor ou maior capacidades, o metrô e o Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, e foi estruturado a partir dos 
seis principais eixos de circulação do DF: 1) O Eixo Sul, que abrange Gama, Santa Maria e Plano Piloto; 2) 
O Eixo Sudoeste, que inclui Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Candangolândia e Núcleo 
Bandeirantes; 3) O Eixo Oeste, que se circunscreve à região de Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, 
Samambaia, Vicente Pires, Guará e Águas Claras; 4) O Eixo Norte, que abrange cidades como Sobradinho 
e Planaltina; 5) O Eixo Leste, abrangendo o Jardim Botânico, Lago Sul, São Sebastião e Paranoá, e 6) Eixo 
Área Central. 

 

Implantação do Corredor Linha Verde (Eixo Oeste) 
 
O denominado corredor oeste compreende diversos trechos viários, estando cada um em 

diferente fase de projeto/execução. 
O contrato firmado com o Consórcio Transoeste, contrato nº 13/2013-SO, teve como objeto a 

readequação viária do Corredor Oeste de Transporte Público do Distrito Federal, relativos à Avenida Hélio 
Prates, Avenida SAMDU Norte, Avenida Comercial Norte, Estrada Setor Policial Militar, Estrada de 
Indústrias Gráficas, e ainda da interseção da Avenida Hélio Prates com a DF-001 (Pistão Norte), interseções 
das Avenidas SAMDU Norte e Comercial Norte com vias locais e coletoras, interseção da Estrada Setor 
Policial Militar com as vias W3-Sul e Via de Ligação do Terminal da Asa Sul, além de vias complementares 
à todo o sistema, menos o trecho da EPTG já incluído no âmbito do PDTU, com vistas à operação do 
sistema de transportes coletivos de massa proposto pelo Programa de Transporte Urbano do DF. 
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A execução dos serviços a serem contratados pela Secretaria de Obras (SO) visa ao ajuste do 
sistema viário e compatibilização das propostas anteriormente elaboradas para a implantação do Corredor 
Oeste de Transporte Público do Distrito Federal e vias complementares ao sistema, com a elaboração de 
projetos executivos, corroborados pelos estudos de tráfegos anteriormente desenvolvidos e estudos de 
tráfego complementares, para o tratamento viário das vias, readequações e interseções já elencadas. 

Os produtos previstos no contrato são: Levantamentos Topográficos e Consultas de 
Interferências, 

 Estudos de Tráfego, Elaboração de Projetos Viários Executivos de Urbanismo, Geometria, 
Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Artes Especiais, Paisagismo e Sinalização. 

Quanto ao andamento da obra ressalta-se que já foram realizados: levantamentos topográficos 
e consultas a interferências, estudos de tráfegos e projetos geométricos conceituais de todos os trechos já 
foram desenvolvidos e aprovados pela Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Recebimento de 
Produtos; 

Previsão de entrega dos demais produtos (projetos): Abril/2014 
Percentual dos projetos já finalizados: 63%, com relação ao cronograma físico financeiro do 

contrato.  
O projeto executivo do Viaduto da ESPM com a Via W3 Sul (integrante do trecho 

correspondente à ESPM) já foi desenvolvido e aprovado, com obras já iniciadas, estando 40% da obra 
concluída. 

O projeto do Viaduto de ligação do Setor Sudoeste com o Parque da Cidade, na interseção 
com a EPIG já foi desenvolvido e aprovado pela Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Recebimento 
de Produtos, tendo sido remetido à CEF, com vistas à liberação de recursos. As obras ainda não foram 
iniciadas. 

O projeto executivo do Túnel Rodoviário sob a Av. Central de Taguatinga é objeto de licitação 
ainda em andamento. 

 

 
  

CORREDOR  
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Implantação do Corredor Eixo Sul 

 
A implantação do Corredor Sul (renomeado como "Expresso DF"), liga às cidades de Gama, 

Santa Maria e Park Way, além do Entorno Sul à região do Plano Piloto. O corredor contará com linhas de 
ônibus expressas (sem interrupções) e com estações de embarque e desembarque, e será integrado ao 
Metrô do Distrito Federal na Estação Terminal Asa Sul. Os veículos serão divididos em duas categorias: 
articulados, com capacidade de transportar 160 passageiros, e biarticulados, que transportam até 200 
pessoas. A estimativa é que cerca de 220 mil pessoas venham a utilizar o novo transporte diariamente. Os 
ônibus circularão em faixas exclusivas, criadas nos canteiros centrais ao longo de 42 km de corredor. O 
novo sistema terá ramais no Gama (8,7 km de extensão) e em Santa Maria (5,3 km). O trecho se tornará 
único a partir de um ponto de encontro na BR – 040, a 27,8 km de dois pontos de desembarque no Plano 
Piloto (Terminal Asa Sul e Rodoviária do Plano Piloto). O Corredor Eixo Sul terá dois terminais (Gama e 
Santa Maria), 15 estações e 15 passarelas. O sistema terá um padrão de controle operacional semelhante 
aos projetos metroviários, como é utilizado no Metrô – DF.   

Implantação de veículo leve sobre pneus – Eixo Sul. Suas características são: implantação de 
corredores exclusivos de ônibus; integração de linhas alimentadoras e troncais; integração fechada e 
temporal; sistema de controle operacional centralizado. 

Tem como objetivo ampliar a capacidade e modernizar o Sistema de Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal, a partir da implantação de um sistema de BRT (Bus Rapid Transit). O Projeto 
Executivo está sendo elaborado concomitantemente a execução da obra pelo Consórcio BRT Sul.  

A obra foi iniciada em 06 de dezembro de 2011, em 2012 executou 20%, em 2013 executou 
50% da obra, alcançando 70% de acumulado. Apesar de não ter alcançado o índice desejado, observa-se 
um avanço de 50% da obra em 2013, diante dos obstáculos enfrentados, tais como demora na liberação de 
recursos do Governo Federal, o índice alcançado foi bastante significativo.  

A Obra foi dividia em 7 Subtrechos, conforme mapa a seguir: 

Mapa linear da Obra do BRT Sul  
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Subtrecho 01 – Terminal Gama – Catetinho 

 
 

• Pavimentação 
o Rígida – 95% 
o Flexível – 100% 

 

 
              Subtrecho 01 – Pavimentação                                 Foto: Geilson Lima 

 
Obras de Arte Especiais e Terminais do Subtrecho 01 
 

o Viadutos – 100% 
o Terminal – 70% 
o Estações– 70% 
o Passarelas – 70% 
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                  Subtrecho 01 – Estação Periquito                                                                                                 Foto: Geilson Lima 
 
 

 
                 Subtrecho 01 – Estação CAUB                                                                                                       Foto: Geilson Lima 
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                Subtrecho 01 – OAE 02 – Trevo Gama – Balão do Periquito                                                          Foto: Geilson Lima 
 
 
 

 
            Subtrecho 01 – OAE 01 – Retorno Gama UNB                                                                                  Foto: Geilson Lima 
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               Subtrecho 01 – OAE 03 – Retorno CAUB                                                                                         Foto: Geilson Lima 
 
 

 
               Subtrecho 01 – OAE 04 – Viaduto Catetinho                                                                                      Foto: Geilson Lima 
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               Subtrecho 01 – Terminal Gama                                                                                                         Foto: Geilson Lima 
 
 

Subtrecho 02 – Catetinho - Terminal Parkway 

 
• Pavimentação 

o Rígida – 90% 
o Flexível – 70% 
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               Subtrecho 02 – Pavimentação rígido e flexível                                                                                  Foto: Geilson Lima 
 

• OAE e Terminais 
o Viadutos – 70% 
o Estações– 90% 
o Passarelas – 90% 

 

 
               Subtrecho 02 – Estação e Passarela Granja do Ipê Foto:                                                         Geilson Lima 

 



Relatório Anual de Atividades – ST – 2013  

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1200 

 

 
          Subtrecho 02 – Estação e Passarela Granja do Ipê                                                                 Foto: Geilson Lima 

 
 
 

 
               Subtrecho 02 – Estação e Passarela Granja do Ipê                                                                      Foto: Geilson Lima 
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               Subtrecho 02 – OAE 5 – Diamante PW1                                                                                        Foto: Geilson Lima 

 

 
 
Subtrecho 03 – Terminal Parkway – Estação Park Shopping 

• Pavimentação 
o Rígida – 0% 
o Flexível – 0% 

• OAE  
o Viadutos – 75% 
o Estações– 40% 
o Pontes - 10% 
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               Subtrecho 03 – DF003 EPIA                                                                                                              Foto: Geilson Lima 

 
 

 
               Subtrecho 03 – Estação Candangolândia                                                                                          Foto: Geilson Lima 

 
 



Relatório Anual de Atividades – ST – 2013  

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1203 

 

 
               Subtrecho 03 – OAE 08 – Alargamento Viaduto DF 025 (EPDB)                                                      Foto: Geilson Lima 

 

 
               Subtrecho 03 – OAE 08 – Alargamento Viaduto DF 025 (EPDB)                                                      Foto: Geilson Lima 
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Subtrecho 04 – Estação Park Shopping – Terminal Asa Sul – Metrô 

• Em fase de análise dos projetos 

 

 
 
Subtrecho 05 – Santa Maria – Catetinho 

• Pavimentação 
o Rígida – 80% 
o Flexível – 30% 
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               Subtrecho 05- Pavimentação Trecho Santa Maria – Catetinho                                         Foto: Geilson Lima 

 

• OAE  
o Viadutos – 65% 
o Terminal – 80% 
o Estações– 70% 
o Passarelas – 90% 

 
               Subtrecho 05- Estação Santa Maria e Passarela                                                                           Foto: Geilson Lima 
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               Subtrecho 05 – OAE 26 – Viaduto Santa Maria                                                                Foto: Geilson Lima 

 

 
              Subtrecho 05 – OAE 26 – Viaduto Santa Maria                                                                                Foto: Geilson Lima 
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               Subtrecho 05 – Terminal Santa Maria                                                                              Foto: Geilson Lima 

 

 
              Subtrecho 05 – Terminal Santa Maria e Pavimentação                                                                     Foto: Geilson Lima 
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               Subtrecho 05 – OAE 24 – Retorno Santa Maria 1                                                                          Foto: Geilson Lima 

 

 
               Subtrecho 05 – OAE 24 – Retorno Santa Maria                                                                Foto: Geilson Lima 
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Subtrecho 06 – Parkway – EPDB – EPAR 

• Pavimentação 
o Rígida – 95%  
o Flexível – 100% 

• OAE  
o Viadutos – 90% 

 

 
        Subtrecho 06 – OAE 16 – Viaduto EPDB        Foto: Geilson Lima 
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               Subtrecho 06 – Balão Sarah                 Foto: Geilson Lima 

 
 

 
Subtrecho 07 – EPAR – Rodoviária Plano Piloto 

• Em fase de análise dos projetos a área da rodoviária. 
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 Subtrecho 07 – OAE 18 – Trincheira EPAR                      Foto: Geilson Lima 

Implantação do Corredor Norte 

O Eixo Norte, que abrange cidades como Sobradinho e Planaltina; encontra-se em fase de  
elaboração de projetos executivos pelo DER: Trecho de Triagem Norte e implantação de marginais e 
ampliação do eixo viário do Torto ao Colorado. Projeto de engenharia e EIA/RIMA, com 66% realizado.  

As obras do balão do Torto Colorado, que também faz parte do corredor, foi licitada por meio 
da  concorrência 004/2013 – fase II – Proposta de Preços. Homologação dos Lote 01 R$ 34.509.017,98 e 
lote 02 R$ 39.829.963,10 em 20/01/2014. 

A Construção do Trevo de Triagem Norte – Ponte do Bragueto – Concorrência 002/2013. Valor 
do Orçamento R$ 98.098.366,38 Foi adiada Sine Die. 

Supervisão das obras de implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN) – Concorrência 
008/2013 – valor do orçamento R$ 8.542.504,67. Encontra-se em fase de análise julgamento habilitação 
pela comissão de licitação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte PDTU 
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Implantação do Corredor Sudoeste 

 
Implantação do corredor do transporte coletivo do Eixo Sudoeste - BRT Sudoeste, O Eixo 

Sudoeste inclui Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Candangolândia e Núcleo Bandeirante. Em fase do 
projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, 4,05%, elaborado pelo DER. 

 

Fonte PDTU 

Implantação de Corredor na Área Central 
 
A partir do Plano Diretor de Transporte Urbano esta ação foi transformada em modal 

ferroviário. Portanto, deve ser alterada a denominação do indicador, desconsiderando os quantitativos 
previstos no Plano Plurianual.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0003 – Desenvolver e estimular o uso de modos não m otorizados de transporte, a partir da 
implantação de infraestrutura adequada e com acessi bilidade universal.  
 

Indicadores:  

 
Denominação do 

indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

 
Periodicidade 
De Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

917-Implantação de   
ciclovia em rodovias Km - - Trimestral 

30 / 
35 

30 / 
2,4 30 30 DER 

1005-Implantação de  
ciclovia  

Km 0 - Trimestral 22,5 / 
170 

50 / 
106 

22,5 22,5 ST 

Implantação de Ciclovia em Rodovias 
Com o objetivo de priorizar a mobilidade urbana, por meio do uso do transporte não 

motorizado, em 2013 a implantação de ciclovia em rodovias implantou 2,4 km de ciclovia e ciclofaixa na via 
de acesso a Vila Basevi.  

Encontram-se em fase de licitação, no âmbito do PTU/DF, as obras para construção de 39 km 
de Ciclovias em Rodovias: DF-015/ DF-001 (trechos entre a interseção com a DF-005 e a DF-250), DF-087 
(trecho da DF-085 à DF-095), DF-290 (trecho de acesso ao Gama/ BR-040), DF-001 (trecho da DF-025 até 
o km 22,9), DF-001 (trecho do 3º DR à DF-480).  
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Implantação de Ciclovia urbana 

 
A meta do GDF é alcançar 600 km de malha cicloviária implantada até 2014, incluindo ciclovias 

e ciclofaixas. As ciclovias concluídas em 2013 são: Sudoeste (8,6 km), Ceilândia (39 km), Santa Maria (15 
km), Recanto das Emas (33,2 km) e Paranoá (3 km). Ciclovias em fase de execução: 1ª etapa do plano 
piloto (62 km), Guará (5,7 km), Gama (13 km), Riacho Fundo II (8 km), Samambaia (4,5 km), Park Way 
(38,5 km) e Lago Sul (29 km). As ciclovias em outras RAs estão em fase de licitação.  

Deste modo, foram apresentadas pelo PTU ao BID, como contrapartida, obras de 170 km de 
ciclovias, contratadas pela Novacap, abrangendo as seguintes regiões: Plano Piloto, Ceilândia, Santa Maria, 
Gama, Guará, Recanto das Emas e Paranoá. Os contratos concluídos correspondem a 106 km de ciclovias. 
Conforme arquivo fotográfico abaixo. 

Encontram-se, também, em fase de licitação as obras para construção de 32 km de Ciclovias 
em Brazlândia, Planaltina e São Sebastião. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0006 – Modernizar o transporte público individual e  de pequenas cargas, visando proporcionar à 
população usuária serviços eficazes, eficientes, se guros e de qualidade.  
 
Indicadores: 

 

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1006- Número de veículos 
taxis 

Unidade 3400 31/01/2011 Anual 4046 / 
3400 

- / 
3.400 

- - SUTRANSP/ST 

1007- Número de taxistas 
capacitados Pessoa 3000 31/01/2011 Anual 

4.900 / 
3.000 

6800 / 
3.048 - - SUTRANSP/ST 

Número de moto  fretista 
cadastrados Pessoa - 31/01/2011 Anual 

5000 / 
1565 

10000 / 
1.534 15000 20000 SUTRANSP/ST 

 

Número de Veículos Táxis, Taxistas Capacitados e Mo tofretistas Cadastrados 

 
Estava prevista para 2014 a ampliação da frota de táxis no Distrito Federal de 3.400 para 4.046 

permissões. Serão licitadas 646 (seiscentos e quarenta e seis) novas permissões para o Serviço de 
Transporte Público Individual de Passageiros ou Bens, incluindo veículos com acessibilidade universal.  

Foi finalizada a revisão da Lei 4056/2007, que rege o serviço de taxi no DF, a nova Lei foi 
aprovada na CL/DF, aguardando sansão do Governador.  

Foram capacitados em parceria com o SEST/SENAT 3.048 taxistas, sendo 1.673 taxistas 
passaram por atualização profissional; 616 com capacitação profissional; e 759 por formação profissional. 

Foram aplicados em 2013, 2.300 autos de inflação, sendo retirados de circulação 21 veículos 
piratas. 

Foram capacitados 1.534 motofretistas no ano de 2013 em parceria com o SEST/SENAT. Não 
alcançou o índice desejado em virtude da suspensão da obrigatoriedade, no ano de 2013, retornado a 
fiscalização em janeiro de 2014 pelo DETRAN/DF.  

 

 
Frota de Taxi DF                                Foto: Geilson Lima 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0007 – Aprimorar a gestão dos serviços de transport e visando proporcionar à população usuária um 
serviço seguro integrado e de qualidade.  
 
Indicadores: 

 

Denominação do indicador  Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado 
em 

 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

955 - Fortalecimento 
Institucional 

% - - Anual 25 / 
5 

50 / 
10 

75 100 ST 

 
Quanto ao fortalecimento, em especial à Implantação da Gestão do Programa de Transporte 

Urbano e a Gestão e Supervisão Social e Ambiental destaca-se as realizações: 
1) Preparação de termos de referência relativos às contratações das necessidades acessórias 

do Sistema Inteligente de Transportes - ITS. 
2) Processo licitatório em curso para a contratação de consultoria para a implantação de 

modelo de Gestão por Processos no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, 
envolvendo mapeamento, diagnóstico, proposição de melhorias, redesenho de processos, remodelagem da 
arquitetura organizacional do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF e o 
apoio necessário na implantação desse modelo de gestão por processos e das soluções tecnológicas dele 
decorrentes. 

3) Planejamento e monitoramento do Programa. 
4) Revisões e atualizações do cronograma físico do Programa e da programação financeira 

correspondente. 
5) Manutenção do Sistema de Informações Gerenciais do Programa (SIG).  
6) Revisão e atualização de controle físico, financeiro e econômico dos contratos do Programa. 
7) Execução de demonstrativos de despesas e controle de desembolsos e aportes locais, além 

dos relatórios de prestação de contas dos recursos do empréstimo. 
8) Revisões do Plano de Aquisições do Programa. 
9) Administração financeira do Programa. 
10) Gestão do contrato de empréstimo. 
11) Programação orçamentária para 2014. 
12) Apoio à ST na preparação do planejamento estratégico no que se refere às ações do 

Programa. 
13) Tratativas junto ao BID e à SEAIN (Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão) visando à prorrogação do Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR – 
PTU/DF. O prazo pleiteado de último desembolso em 30/07/2015 foi aprovado conforme Recomendação 
COFIEX (Comissão de Financiamentos Externos) nº 03/0237, emitida em 12/06/2013, acolhida pelo 
Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional, em 03/09/2013. 

14) Missão de Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, realizada em 
maio/2013, planejada para realizar um diagnóstico atual da execução do Programa, verificar o andamento 
da implementação de cada um dos seus componentes e revisar os custos e as metas inicialmente previstas 
e, caso necessário, tomar as ações pertinentes para atingir os objetivos do Programa. 

15) Replanejamento do PTU conforme definições acordadas durante a Missão de Administração 
de maio/2013, que incluíram a prorrogação do contrato de empréstimo, adequações dos valores nas 
categorias de inversão e a revisão da execução de cada componente e subcomponente do Programa. 

16) Apoio à Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano - UEGP 
com relação ao Plano de Fortalecimento Institucional, abrangendo as necessidades acessórias do Projeto 
ITS (Sistema Inteligente de Transporte), as ações para implantação da Gestão por Processos no âmbito da 
ST e o Planejamento Estratégico da Função Transporte Público do DF. 

17) Atendimento às solicitações dos órgãos de controle e à auditoria externa do BID/ TCDF. 
18) Elaboração de relatórios mensais, semestrais e específicos. 
19) Elaboração de termos de referência e de editais para licitações. 
20) Gerenciamento dos processos licitatórios. 
21) Gestão da contratação e da execução de Projetos, Obras, Aquisições e Serviços relativos 

ao Programa. 
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22) Gerenciamento da regularização fundiária das áreas onde serão construídos novos 
Terminais de Ônibus Urbanos. 

23) Gerenciamento, acompanhamento e controle da implementação dos programas previstos 
no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), bem como o seu monitoramento, incluindo as 
compensações ambientais e florestais previstas. 

24) Gerenciamento, acompanhamento e controle dos processos de licenciamento e 
autorizações ambientais necessárias junto ao IBAMA ou IBRAM, incluindo o cumprimento da 
implementação de suas condicionantes. 

25) Obtenção da Licença de Operação (L.O.) nº 045/2013, de 29.04.2013, referente às Obras 
da DF – 085 (EPTG), após o envio ao IBRAM do 14º Relatório de conclusão de Acompanhamento dos 
Aspectos Construtivos e Ambientais. 

26) Gerenciamento da implementação dos serviços ambientais, previstos nas condicionantes d 
a LO nº 045/2013-IBRAM, de finalização das obras e recuperação do canteiro central das obras da DF-085 
(EPTG). 

27) Obtenção de Autorização Ambiental para as obras de passagem subterrânea de pedestres 
sob o eixo rodoviário e os eixos auxiliares W e L, na Asa Norte. 

28) Obtenção da rerratificação da LP 001/2008, visando à inclusão do corredor Av. Comercial. 
29) Elaboração de Termos de Referência para contratação de serviços previstos no Programa 

de Gestão Ambiental e Social (PGAS), com a colaboração do IBRAM; 
30) Acompanhamento e controle da implementação das medidas recomendadas nos estudos 

ambientais; 
31) Gestão do contrato para execução do Programa de Comunicação Social e Ambiental do 

PTU/DF. 
32) Gerenciamento, acompanhamento e controle da implementação dos programas previstos 

no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), bem como o seu monitoramento, incluindo as 
compensações ambientais e florestais previstas; 

33) Gestão do licenciamento ambiental das obras e serviços do PTU/DF (licenças, autorizações, 
outorgas e demais procedimentos administrativos e legais referentes ao tema). 

34) Planejamento e preparação das contratações de serviços para o Fortalecimento 
Institucional.  

35) Apoio à ST no processo de licitação para Concessão do Serviço Básico Rodoviário do 
STPC/DF (Concorrência Nº 01/2011) e nos trabalhos subsequentes; 

36) Serviços de consultoria para execução do Projeto de Compatibilização e Validação do 
Planejamento Estratégico Governamental do Transporte Público Coletivo Urbano do DF. 

37) Preparação de termos de referência relativos às contratações das necessidades acessórias 
do Sistema Inteligente de Transportes - ITS. 

38) Licitação em curso para a contratação de consultoria para a implantação de modelo de 
Gestão por Processos no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal. 

39) Aquisição de Equipamentos de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora, bem como a 
capacitação de técnicos do IBRAM na utilização dos mesmos; 

40) Licitações em curso para a contratação de consultoria para o Programa de Fortalecimento 
da Gestão Ambiental e para o Programa de Educação Socioambiental. 

41) Preparação de termos de referência relativos às contratações das necessidades acessórias 
do Sistema Inteligente de Transportes - ITS. 

42) Processo licitatório em curso para a contratação de consultoria para a implantação de 
modelo de Gestão por Processos no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, 
envolvendo mapeamento, diagnóstico, proposição de melhorias, redesenho de processos, remodelagem da 
arquitetura organizacional do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF e o 
apoio necessário na implantação desse modelo de gestão por processos e das soluções tecnológicas dele 
decorrentes. 

43) Acompanhamento da elaboração do projeto executivo de adequação viária da EPIG, por 
meio de contrato da Secretaria de Obras. O IPHAN emitiu parecer Nº 43/2013 autorizando o projeto e a 
execução da obra. 

44) Acompanhamento da elaboração do projeto executivo de adequação viária da ESPM, por 
meio de contrato da Novacap.  O IPHAN emitiu parecer Nº 43/2013 autorizando o projeto e a execução da 
obra. 

45) Elaborado projeto-piloto executivo para construção de passagem subterrânea no Eixo 
Rodoviário (Eixão) – entre o Banco Central e o Setor Hospitalar Sul. 
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46) Elaboração de projetos básico e executivo para a Reforma de Terminais de Ônibus nas 
seguintes localidades: Gama Setor Central, Sobradinho I Centro e Brazlândia Centro. Projetos concluídos e 
edital em preparação para a contratação das obras. 
 
Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do E ixo Oeste 

(Linha Verde):  
 

Custos Diretos/ Obras  
Acompanhamento das obras complementares da Adequação Viária da EPTG, contratadas pelo 

DER/DF, e apresentadas ao BID como contrapartida do PTU/DF. 
Instaurado processo para contratação de serviços de Alargamento das Pontes da DF-085 

(EPTG).  

 
Reforma de Terminais Rodoviários: 

 
Custos Diretos/ Obras  

Licitações, em fase final, após liberação do TCDF, para a reforma de 9 Terminais de Ônibus: P 
Sul Ceilândia, Guará I e Núcleo Bandeirante; Taguatinga Setor "M" Norte, Guará II e Paranoá; e Taguatinga 
Sul, Planaltina e Cruzeiro Novo. 

Preparação de edital para a contratação das obras de reforma dos Terminais de ônibus do 
Gama Setor Central, Sobradinho I Centro e Brazlândia Centro. 

Conclusão da obra de reforma e ampliação do Terminal Setor O – Ceilândia, apresentada ao 
BID como contrapartida do PTU/DF. 

 
               Terminal do Setor O - Ceilândia                 Foto: Geilson Lima 

 
Construção de Terminais Rodoviários: 

 
Custos Diretos/ Obras  

Licitações concluídas, após liberação do TCDF, para a construção de 4 Terminais de Ônibus: 
Gama Leste, QNR Ceilândia. AR 25-Sobradinho II e QS 18 - Riacho Fundo II. Contratos assinados em 
dezembro/2013. 
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Licitações, em fase final, após liberação do TCDF, para construção de 4 Terminais de Ônibus: 
Recanto das Emas I, Recanto das Emas II, Área Especial - Samambaia Norte e Área Especial - Samambaia 
Sul. 

Licitação concluída e contrato assinado em dezembro/2013 para os serviços de Supervisão, 
acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis dos projetos e dos fornecimentos para as 
obras de implantação e de reforma de Terminais de Ônibus urbanos e de implantação de Ciclovias do 
PTU/DF. 

 
Implantação de Ciclovias: 
 

Custos Diretos/ Obras  
Licitação suspensa, conforme Decisão nº 4.478/2013 do TCDF, para a Construção de 32 km de 

Ciclovias em Vias Internas: Brazlândia, Planaltina e São Sebastião.  
Licitação suspensa, conforme Decisão nº 4.478/2013 do TCDF, para a Construção de 39 km de 

Ciclovias em Rodovias: DF-015/ DF-001 (trechos entre a interseção com a DF-005 e a DF-250), DF-087 
(trecho da DF-085 à DF-095), DF-290 (trecho de acesso ao Gama/ BR-040), DF-001 (trecho da DF-025 até 
o km 22,9), DF-001 (trecho do 3º DR à DF-480).  

Apresentadas pelo PTU ao BID, como contrapartida, obras de 170 km de ciclovias, contratadas 
pela Novacap, abrangendo as seguintes regiões: Plano Piloto, Ceilândia, Santa Maria, Gama, Guará, 
Recanto das Emas e Paranoá. Os contratos concluídos correspondem a cerca de 90 km de ciclovias, 
 
Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do Tran sporte: 
 

Custos Concorrentes 
Preparação do processo licitatório para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica na 

estrada de acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de Brasília – ECJB, a título de compensação 
florestal no âmbito do PTU, conforme Termo de Compromisso Nº 100.000.006/2012, firmado entre o IBRAM 
e a Secretaria de Transportes do DF, em 31.07.2012. 

Preparação do processo licitatório para a Aquisição, Plantio e Manutenção de Mudas de 
Espécies Nativas do Bioma Cerrado, no Jardim Botânico de Brasília, a título de compensação florestal no 
âmbito do PTU, conforme Termo de Compromisso Nº 100.000.006/2012, firmado entre o IBRAM e a 
Secretaria de Transportes do DF, em 31.07.2012. 

Preparação do processo licitatório para a Aquisição de Equipamentos - Viaturas Auto Florestal 
para Combate a Incêndios, a título de compensação ambiental no âmbito do PTU, conforme Termo de 
Compromisso Nº 100.000.005/2012, firmado entre o IBRAM e a Secretaria de Transportes do DF, em 
31.07.2012. 

 
Outras Ações (contrapartidas do PTU/DF): 

 
Custos Diretos/ Obras  

Contratação e execução, a cargo do DER-DF, da construção de passarela na DF-001 (EPCT) – 
trecho BR-060/ DF-075 (EPNB). Obra concluída e apresentada ao BID como contrapartida do PTU/DF. 

Contratação e execução, a cargo da Novacap, de obra de adequação viária para Tratamento 
de Local Crítico, via R1 (QE 01/02) no Guará I. Obra concluída e apresentada ao BID como contrapartida do 
PTU/DF. 

Contratação e execução, a cargo da Novacap, de obra de readequação viária para Tratamento 
do Local Crítico na Rua 7 de Sobradinho. Obra concluída e apresentada ao BID como contrapartida do 
PTU/DF. 

Obras complementares da Adequação Viária da EPTG, contratadas pelo DER/DF, e 
apresentadas ao BID como contrapartida do PTU/DF. 

Obras de 170 km de ciclovias, contratadas pela Novacap, foram  apresentadas pelo PTU ao 
BID como contrapartida, abrangendo as seguintes regiões: Plano Piloto, Ceilândia, Santa Maria, Gama, 
Guará, Recanto das Emas e Paranoá. Os contratos concluídos correspondem a cerca de 90 km de 
ciclovias, 

Conclusão e entrega da obra de reforma e ampliação do Terminal Setor O – Ceilândia, 
apresentada ao BID como contrapartida do PTU/DF. 

 
Manutenção da Rodoviária do Plano Piloto:  
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Troca dos 06 elevadores da Rodoviária de Brasília (concluída) 
Instalação de Monitores Multimídia na Rodoviária de Brasília. 
As obras de revitalização/reforma pontual da Rodoviária do Plano Piloto são de 

responsabilidade da NOVACAP, conforme as especificações contidas no Edital de Concorrência nº28/2012 
– ASCAL/PRES-NOVACAP e seus anexos, que incluem reforma dos banheiros e aplicação de verniz 
antipichação que facilita a limpeza de tinta spray, entre outros. 
 
Manutenção dos Terminais Rodoviários: 

O investimento aplicado nos terminais rodoviários especificamente relativos a manutenção 
corretivas e preventiva alcançaram o montante de R$135.190,16 (cento e trinta e cinco mil, cento e noventa 
reais e dezesseis centavos), durante o exercício.  

Podemos destacar as aquisições de material, ferramentas e equipamento visando agilizar a 
execução dos serviços. Em função da programação de manutenção corretiva e preventiva implantada no 
ano anterior e o recebimento de materiais para reposição e ferramentas nesse exercício as Ordens de 
serviços foram reduzidas significativamente. 

Os terminais de Taguatinga Norte e Sul e do Guará foram as unidades mais atendidas. 
Reforma do Terminal Rodoviário de Ceilândia Setor “O”, com inauguração em 09 de maio de 

2013. 
Transferência dos ocupantes do Terminal da “L” Norte para a Rodoviária Provisória de  

Taguatinga, localizada ao Lado do Centro Administrativo,  em 15 de setembro de 2013. 
Recuperação do telhado do terminal de Taguatinga Norte. 
Substituição de caixas d´agua dos Terminais de Planaltina, Paranoá e Taguatinga. 
Instalação de corrimão no terminal do Gama.  
Instalação espelho em todos os banheiros dos terminais. 
Substituição de válvulas de descargas. 
Cesto para lixo plásticos. 
Manutenções hidráulicas e elétricas. 
Instalação de reatores e de lâmpadas e luminárias, 
Instalação de torneiras, de mictórios, pias e bacias. 
Instalação de redes lógicas e telefônicas. 
Sinalização visual terminal de Ceilândia Setor “O” e rodoviária de Taguatinga. 
Instalação de portas de madeira e de ferro nos banheiros dos terminais. 
Recomendação aos gerentes para controle e acompanhamento dos consumos com água e 

energia.  
Manutenção preventiva de limpeza, desentupimento e desobstrução de tubulação e calhas. 
Dentre outras atividades relevantes ainda foram executados os serviços de carpintaria, 

marcenaria, serralheira, pintura, assentamento de cerâmicas e azulejo e reparos em ar condicionados. 
Dentre as aquisições efetivadas destacamos os seguintes equipamentos e ferramentas. 
Máquina desentupidora de esgoto 
Máquina lava-jato 
Distribuição de computadores 
Distribuição de containers 
Recarga de  extintores 
Aquisição de ferramentas para manutenção 
Instalação de placas identificação Gerência 
Aquisição de tapetes. 
Instalação de bancos nos terminais 
Distribuição de portas copos 
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2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6010 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TR ANSPORTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  600.000 0 0 0 
2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 100.000 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  650.000 1.000 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  12.276.035 18.378.397 18.377.006 18.246.505 
6987 - Administração de Pessoal-Secretaria de Transportes- Plano 
Piloto 12.276.035 18.378.397 18.377.006 18.246.505 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  850.000 1.057.146 1.057.144 1.057.144 
0010 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de 
Transportes- Plano Piloto 850.000 1.057.146 1.057.144 1.057.144 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  4.090.000 40.383.742 30.152.839 29.780.970 
0009 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
Transportes- Plano Piloto 4.090.000 40.383.742 30.152.839 29.780.970 

Total do Programa  18.566.035 59.820.285 49.586.989 49.084.619 
 

O quantitativo de benefícios concedidos, dentre auxílio natalidade, creche, alimentação e 
transporte foram: janeiro: 357; fevereiro: 359; março: 326; abril: 347; maio: 350; junho: 349; julho: 345; 
agosto: 344; setembro: 338; outubro: 335; novembro: 330; e dezembro: 319. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6215 – TRÂNSITO SEGURO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

5027 - Implantação de Sinalização(Copa 2014)  600.000 341.380 341.380 256.432 
0001 - Implantação de Sinalização(Copa 2014)--Distrito Federal 600.000 341.380 341.380 256.432 

Total do Programa  600.000 341.380 341.380 256.432 

 
Foram implantadas 2153 placas de sinalização e endereçamento, sendo a maioria em 

Samambaia (1.127 placas) e Brasília (912 placas); 
Dentre as placas implantadas em Brasília, 272 foram de reposição ou substituição, devido 

principalmente a pichações (danos a película), abalroamentos e danos a estrutura metálica causada por 
vandalismo. 

Foram ainda implantadas 240 placas para Copa das Confederações – 2013; Para Copa do 
Mundo, há previsão de utilizar cerca de 200 placas ; 

Quanto as 660 placas restantes, conforme consta no projeto básico serão implantadas para 
revitalização do Parque da Cidade e Setor de Embaixadas, sendo o primeiro, por ser o Parque da Cidade o 
estacionamento público para os usuários do Estádio Nacional Mané Garrincha, além de ser utilizado como 
área de lazer dos turistas que virão para Copa do Mundo de futebol, devido a proximidade com os setores 
hoteleiros, e o segundo, devido a necessidade de revitalizar a sinalização das embaixadas, devido ao 
grande número de visitantes estrangeiros para copa. 
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         Sinalização da Copa – Placa implantada no Eixo Monumental                                                         Foto: Geilson Lima 

 
Houve reposição de placas na região tombada de Brasília (Brasília, Candangolândia, Cruzeiro, 

Sudoeste, Octogonal). Permanece a rotina de limpeza e manutenção das placas de sinalização sendo que 
na RA de Brasília existem 4.304 placas implantadas. 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  370.000 971.145 971.145 550.287 
0024 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Transportes-Distrito Federal 370.000 971.145 971.145 550.287 
Total do Programa 370.000 971.145 971.145 550.287 

 
A mão de obra utilizada para a confecção e instalação de placas de localização no DF é do 

programa reintegra cidadão. Em 2013 foram assistidas 704 pessoas pelo contrato firmado  ST X FUNAP.  

3.  Informações complementares 

Com vista à prestação e exploração do Serviço Básico Rodoviário do STPC/DF, a Secretaria 
de Transportes realizou licitação que teve por objeto a outorga de Concessão para a operação de veículos 
de transporte coletivo de passageiros, distribuídos em 05 áreas (bacias).  Além da regularização das 
delegações, o Governo pretende com as novas concessões implantar o modelo integrado e 
renovar/modernizar a frota de veículos. Serão renovados, aproximadamente, 2.580 veículos. 

A licitação dos ônibus que operaram no DF foi concluída no ano de 2013, com renovação de 
65% dos Operadores, sendo que 56% dos novos ônibus já começaram a rodar nas 5 bacias. 
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Fotos superiores Nova frota das Empresas Piracicabana e São José, fotos inferiores – exposição nova frota do DF e  
comparativo articulado novo e ônibus antigo.                Fotos: Geilson Lima 

 

  

Nova Frota de ônibus do DF BRT Sul e novo ônibus articulado                                Fotos: Geilson Lima 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Com base nas informações acima relatadas pode-se afirmar que os programas e ações 
planejados pela Secretaria de Estado de Transportes estão sendo executados, apesar de alguns 
cronogramas em atraso. 

Foram detectadas algumas dificuldades na execução das ações do setor transportes durante o 
ano de 2013, que impactaram diretamente no prazo de execução de obras e serviços, decorrentes, em 
alguns casos, da falta de recursos orçamentários e financeiros. Há que se considerar ainda os entraves 
administrativos e burocráticos, bem como as exigências dos órgãos de controle interno que comprometem o 
andamento dos programas, projetos e ações.  

Dentre as realizações da Secretaria de Transportes, podemos destacar o avanço de 50% nas 
obras do Corredor Sul, alcançando um índice de 70% de conclusão da obra. 

A renovação da frota de transporte coletivo do DF, também merece destaque, após muitos 
esforços, e mais de 180 liminares vencidas, a população do DF ganhou ônibus novos, com acessibilidade 
universal, redução de gazes poluentes em relação à frota antiga de aproximadamente 90%. 
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Para 2014 espera-se, o cumprimento das ações estabelecidas no Plano Plurianual – PPA, o 
início do transporte integrado, a conclusão do Corredor Sul (Eixo Gama, Santa Maria, Plano Piloto), a 
conclusão da renovação da frota do Sistema de Transporte Público Coletivo e o início efetivo da sua 
operacionalização, a construção de novos terminais rodoviários, a ampliação da malha cicloviária com a 
implantação do Sistema de Bicicletas Públicas, a licitação para novas permissões de táxi, dentre outras 
ações que permitam a melhoria da mobilidade urbana no Distrito Federal. 
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20.1. SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLI A LTDA – TCB – UO: 
26.201 

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB é uma Empresa Pública de 
Direito Privado, criada em 1.º de junho de 1961, sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade 
Limitada, tendo como sócios cotistas o Distrito Federal (majoritário) e a Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil – NOVACAP. 

O Capital Social da Empresa é de R$ 28.723.580,00 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e 
três mil, quinhentos e oitenta reais), distribuídos da seguinte forma: Distrito Federal: R$ 28.723.332,00 – 
99,9999% e NOVACAP: R$ 248,00 – 0,0001%. 

A Empresa é vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e tem por objetivo a exploração 
dos serviços de transportes coletivos urbanos na área do Distrito Federal. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro da TCB) 13 29 09 249 300 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 17 00 05 00 22 

Outros Estagiários 00 16 00 00 16 

Subtotal (Força de Trabalho) 30 45 12 249 338 

(+) Cedidos para outros órgãos 00 481 00 00 481 

Total Geral 30 526 12 249 819 

Obs:No Quadro de Empregados, há ainda,160 aposentados por invalidez, 43 afastados para o INSS e 44 de Licença Sem Vencimento – Total 247 
(duzentos e quarenta e sete) empregados. 

 

1. Realizações  
 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  750.000 662.408 12.408 12.408 
2507 - Modernização de Sistema de Informação -TCB- Plano Piloto 750.000 662.408 12.408 12.408 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  400.000 300.000 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 250.000 250.000 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  550.000 400.000 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  150.000 150.000 9.820 9.820 
0050 - Capacitação de Servidores- TCB- Plano Piloto 150.000 150.000 9.820 9.820 
8502 - Administração de Pessoal  1.542.372 3.018.610 3.012.196 3.012.196 
0082 - Administração de Pessoal- TCB- Plano Piloto 1.542.372 3.018.610 3.012.196 3.012.196 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  360.916 494.828 487.789 487.789 
0074 - Concessão de Benefícios a Servidores- TCB- Plano Piloto 360.916 494.828 487.789 487.789 
8505 - Publicidade e Propaganda  350.000 350.000 100.991 100.991 
0027 - Publicidade e Propaganda-Institucional-TCB- Plano Piloto 100.000 100.000 59.141 59.141 
8708 - Publicidade e Propaganda-Utilidade Pública  - TCB- Distrito 
Federal 250.000 250.000 41.850 41.850 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  4.088.000 7.082.683 5.730.784 5.730.784 
0079 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- TCB- Plano 
Piloto 4.088.000 7.082.683 5.730.784 5.730.784 

Total do Programa  8.441.288 12.708.529 9.353.988 9.353.988 
 
Neste programa foram realizados pagamentos de salários, encargos sociais, tíquete 

alimentação, creche e outros benefícios aos empregados comissionados, com e sem vínculo empregatício 
com a TCB, e também foram utilizados para realização de diversos cursos para melhorar a qualificação dos 
empregados, notadamente das áreas de compras, licitações e de recursos humanos. A TCB realizou 
pagamento das despesas relativas aos serviços continuados, como: energia elétrica, água e serviço de 
esgoto, serviços de limpeza predial e da frota de veículos e demais contratos referentes à prestação de 
serviços e impostos em geral.  
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Quanto às reformas e construções, ainda não foi possível aplicar os recursos disponíveis, 
contudo, o processo para contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de elaboração de 
projetos necessários para as reformas de parte das instalações encontra-se em andamento, devendo a 
licitação ser deflagrada no início do exercício de 2014.   

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

1142 - Aquisição de Veículos 1.450.000 23.492.727 0 0 

3467 - Aquisição de Equipamentos 333.616 502.748 25.128 25.128 

9559 - Aquisição de Equipamentos-TCB- Plano Piloto 333.616 502.748 25.128 25.128 

4039 - Manutenção de Veículos 3.490.000  3.890.000 3.531.426 3.531.426 

0001 - Manutenção de Veículos -TCB- Plano Piloto 3.490.000  3.890.000 3.531.426 3.531.426 

Total do Programa 1.783.616 27.382.727 3.556.554 3.556.554 

 

Nas realizações deste programa destacam-se aquisição de óleo diesel, lubrificantes, peças e 
contratação de serviços para realização da manutenção dos veículos. 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

9001 - Execução de Sentenças Judiciais  
1.671.084 1.871.084 1.090.147 1.090.147 

6154 - Execução de Sentenças Judiciais - TCB -  Plano Piloto 
1.671.084 1.871.084 1.090.147 1.090.147 

9033 - Formação do Patrimônio do Servidor Público  
190.000 190.000 62.474 62.474 

6967 - Formação do Patrimônio do Servidor Público- TCB- Plano 
Piloto 190.000 190.000 62.474 62.474 
9096 - Amortização e encargos da Dívida Pública Relativa ao 
INSS e PASEP 9.131.216 8.671.216 6.664.439 6.664.439 
0005 - Amortização e encargos da Dívida Pública Relativa Ao INSS e 
PASEP -TCB- Plano Piloto 9.131.216 8.671.216 6.664.439 6.664.439 

Total do Programa  10.992.300 10.732.300 7.817.061 7.817.061 

 
Os recursos deste programa utilizados para pagamento de débitos judiciais, cíveis e 

trabalhistas, do PASEP e dos débitos inerentes aos impostos atrasados negociados junto ao Governo 
Federal. A empresa cumpriu todos os compromissos referentes a estas ações.  

2 – Informações Complementares 

Idade Média da Frota 

2009 5,00 anos 

2010 0,97 anos 

2011 1,95 anos  

2012 2,72 anos 

2013 3,50 anos 
Frota alocada no STPC/DF 

Produção Quilométrica realizada em linhas tarifadas  

2009 1.376.343 

2010 1.455.464 

2011  1.697.605 
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2012 1.673.576 

2013 1.971.707  

  

Produção Quilométrica realizada em Serviço de Ônibu s de Aluguel 

2009 181.375 

2010 160.751 

2011 147.119 

2012 141.274 

2013 147.134 

Passageiros Transportados 
Natureza  2009 2010 2011 2012 2013 

Integral 3.901.518 4.572.782 4.407.790 4.776.833 5.001.664 

Estudantil 2.356 11.298 22.445 38.181 0  

Total  3.903.874 4.584.080 4.430.235 4.815.014 5.001.664  

Nota: O passageiro tipo Estudantil é classificado atualmente como Integral, tendo em vista que a receita é subsidiada pelo GDF. Em 2013, foram 
transportados 78.255 passageiros estudantis.  Além dos passageiros (Integral e Estudantil) transportamos 11.570 passageiros rodoviários, não 
pagantes, identificados com o “Cartão Funcional”.  

 
Índice de Regularidade Operacional  (IRO) = KM Prod uzido em linhas tarifadas/KM Programado 

Ano  KM Realizada  linhas 
tarifadas 

KM Programado linhas 
tarifadas 

IRO 

2009 1.376.343 1.340.278 1.026 
2010 1.455.464 1.385.992 1,050 
2011 1.697.605 1.764.075 0,962 
2012 1.673.576 1.761.746 0,950 
2013 1.971.707 1.987.983 0,958 

 
Índice de Passageiros por Km (IPK) = Passageiros Tr ansportados/Km produzido em linhas tarifadas 

Ano Passageiro Transportado KM Produzido Em Linhas IPK 

2009 3.903.874 1.376.343 3.08 
2010 4.584.080 1.455.464 3,15 
2011 4.430.235 1.697.605 2,61 
2012 4.815.014 1.673.576 2,88 
2013 5.001.664 1.971.707 2,54 

IPK - Índice que estabelece uma relação entre a demanda por transporte coletivo, número de passageiros transportados e a oferta, representada pela 
quilometragem percorrida ou produção quilométrica.  

 
Índice Homem/Veículo (IHV) = Quantidade de Empregad os em Efetivo Exercício / Frota de Veículos 

em operação  
ÁREA 

Emp. 
Dez / 2012 

Emp.Dez/ 
2013 

Frota  
2012 

Frota  
2013 

IHV em 
Dez/12 

IHV em  
Dez/13 

Administ. 52 59   0,93 1,06 
Manuten 43 41   0,76 0,73 
Operação 233 222 56 56 4,16 3,96 

Total  328 322 56 56 5,85 5,75 
Observação: A frota cadastrada no DFTRANS é de 51 (cinquenta e seis) veículos. Os demais veículos são utilizados no serviço de ônibus de aluguel e 
serviços especiais de transporte. 

 
3. Diagnostico do Desenvolvimento da Unidade 

 

A Diretoria da Empresa foi empossada em janeiro de 2011. Desde então, diversas medidas 
foram adotadas no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela TCB e, consequentemente, 
o seu faturamento nas linhas tarifárias. As principais ações desenvolvidas foram as seguintes: 

– operação da Linha Executiva ligando o Aeroporto ao Setor Hoteleiro Sul/Norte. No exercício 
de 2013, foram transportados nesta linha 179.234 (cento e setenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro) 
passageiros, utilizando 03 (três) ônibus, com viagens a cada 30 (trinta) minutos, de 06:30h às 00:00h, de 
segunda à sexta-feira e de 06:30h às 23:30h aos sábados, domingos e feriados;  
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– contratação de empresa de engenharia para realizar pesquisa e diagnóstico das 
necessidades de ampliação e reformas a serem realizadas nas instalações da empresa visando a 
recuperação e melhoria do estado físico, oferecendo melhor condições para realização das operações e 
conforto aos servidores;  

– operação da Linha Executiva de n.º 0.165, ligando o Bairro Sudoeste à Esplanada dos 
Ministérios,  iniciada em 14 de janeiro de 2013, com o objetivo de aumentar a mobilidade urbana e reduzir o 
número de carros na região central do Plano Piloto, incentivando as pessoas que utilizam carro próprio a 
migrarem para o transporte coletivo,  oferecendo ao usuário um serviço de qualidade, conforto e com 
segurança, utilizando os 05 (cinco) microônibus executivos, no horário de 07  às 19hs, com viagens as cada 
15 minutos e tarifa a R$ 5,00 (cinco reais). Neste primeiro ano de operação da linha, foram transportados 
73.519 (setenta e três mil e quinhentos e dezenove) passageiros;  

– aquisição de 08 (oito) novos ônibus, no exercício de 2012, tipo urbano, equipados com 
elevador de acessibilidade e ar condicionado, que serão utilizados nas linhas tarifárias do Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF.  

– com o retorno de 74 (setenta e quatro) empregados, da área operacional (motoristas, 
cobradores e fiscais de tráfego), cedidos aos diversos órgãos do GDF, conforme Decreto n.º 33.360, de 24 
de novembro de 2011, publicado no DODF de 9 de dezembro de 2011, para sanear o déficit de pessoal na 
escala das linhas tarifárias, em razão da implantação da linha executiva do Aeroporto, foi possível reduzir 
significativamente o n.º de horas extras e iniciar a operação da linha executiva do Sudoeste.   

No início do exercício de 2013, a Empresa celebrou Convênio de Cooperação Técnica, 
Administrativa e Operacional com o DFTRANS, em 30 de janeiro de 2013, publicado o extrato no DODF de 
1.º de fevereiro de 2013, página 70, cujo objeto é garantir a continuidade e a manutenção da qualidade e da 
segurança na prestação dos serviços do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC, 
por meio de assunção  em empresas permissionárias que não estão atendendo satisfatoriamente a 
prestação dos serviços.  

Em virtude da revogação das permissões outorgadas às empresas Rápido Brasília Transportes 
e Turismo Ltda; Viação Valmir Amaral Ltda e da Rápido Veneza Ltda, cujos serviços foram assumidos pela 
Secretaria de Estado de Transportes e pela DFTRANS, através de requisição dos bens móveis e imóveis  e 
pessoal, nos termos do Decreto 34.163, de  22 de fevereiro de 2013, publicado no DODF de 25 de fevereiro 
de 2013, página 9, e da Portaria Conjunta de n.º 03, de  26 de a abril de 2013,  publicada no DODF de 29 
de abril de 2013, página 21, as atividades de transporte coletivo até então desempenhadas pelas citadas 
empresas passaram a ser operadas pela TCB.  

Assim, para fazer face às despesas com a operação destas atividades, os recursos foram 
descentralizados pela ST e DFTRANS à TCB, conforme detalhamento contido nos quadros inerentes à 
execução orçamentária e financeira.   

As atividades das empresas assumidas contemplavam de início uma frota de 186 (cento e 
oitenta e seis) veículos para atender as seguintes cidades: Planaltina, Sobradinho, São Sebastião e 
Paranoá, com cerca de  1.200 (um mil e duzentos) empregados. Com a entrada das novas empresas de 
transporte vencedoras da Concorrência n.º 01/2011-ST, nas cidades mencionadas, as atividades 
operacionais foram encerradas em 18 de outubro de 2013.  

Contudo, os bens patrimoniais ainda não foram devolvidos aos proprietários das empresas 
assumidas, em razão da decisão judicial relativa à Ação Civil Coletiva proposta pelo Sindicato dos 
Rodoviários contra as citadas empresas – Processo de n.º 01133-68.2013, que tramita na 18ª. Vara do 
Trabalho, alegando que as empresas deixaram de realizar os depósitos do FGTS de seus empregados. 
Outro aspecto refere-se à deliberação quanto às providencias a serem adotadas para recuperação dos 
investimentos e/ou despesas realizadas no período.  

No final do exercício de 2013, em razão das diversas dificuldades impostas pelo Grupo 
Canhedo,  para encerrar as suas operações e desligar os seus empregados, para possibilitar que as novas 
empresas de transporte vencedoras da Concorrência 01/2011-ST iniciassem  as suas atividades,  o 
Governo do Distrito Federal decidiu revogar as permissões para a prestação de serviços de transportes 
público coletivo das seguintes empresas: VIPLAN – Viação Planalto Ltda; Condor Transportes Urbanos Ltda 
e Lotaxi Transportes Urbanos Ltda, e determinou que a TCB assumisse imediatamente os serviços de 
transporte permitidos às citadas empresas até o início da operação das novas concessões dos serviços 
decorrentes da licitação em tela, conforme disposto no Decreto de nº 35.002, de 20 de dezembro de 2013, 
publicado no DODF de 23 de dezembro de 2013. 

Assim, a TCB assumiu a operação das atividades das empresas do Grupo Canhedo atendendo 
nas seguintes cidades: Gama, Santa Maria, Guará, Sobradinho e Samambaia, com aproximadamente 922 
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(novecentos e vinte e dois) ônibus e 3.400 (três mil e quatrocentos) empregados.  Após a assunção destas 
atividades, já foram encerradas as operações de transporte nas cidades de Sobradinho, Santa Maria e 
Gama, sendo que as rescisões dos empregados que atendiam estas cidades já foram processadas. As 
operações das cidades do Guará e Samambaia, com 338 (trezentos e trinta e oito) ônibus e 1480 (hum mil e 
quatrocentos)  empregados, encerrarão no máximo até a primeira quinzena de março de 2014.  

Além, das atividades do transporte coletivo assumidas pela TCB no decorrer do exercício de 
2013,  para garantir a operação do transporte de alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, em 
ônibus escolares adquiridos pela Secretaria de Estado de Educação, em conformidade com o disposto no 
Decreto de n.º 34.528/2013, publicado no DODF de 26 de julho de 2013, página 1, foi celebrado em 30 de 
setembro de 2013 o Acordo de Cooperação Administrativa entre a SEDF e a TCB, publicado o seu extrato 
no DODF – Edição Extra, de 04 de outubro de 2013, página 2,  atribuindo à TCB o planejamento da 
logística e otimização de rotas; gestão dos operadores (motorista, monitor e supervisor); realização da 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos; abastecimento e controle do uso do combustível e outras 
ações pertinentes.  

A operação dos ônibus escolares iniciou no final do exercício de 2013, utilizando alguns 
veículos para transporte de alunos com necessidades especiais. Neste início de exercício, estão sendo 
estudadas entre as partes a programação da operação dos 106 (cento e seis) veículos e descentralização 
dos recursos orçamentários para realização das despesas.  
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20.2. DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDER AL – UO: 26.204 

O DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal – foi criado pelo decreto n.° 8.043, de 19 
de junho de 1984, sob a denominação de departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, 
tendo como atribuições o planejamento, a avaliação de desempenho, a caracterização da demanda e da 
oferta de serviços, a elaboração dos estudos dos custos de serviços e dos níveis tarifários, a gestão, o 
controle e a fiscalização dos serviços públicos de passageiros, a administração e a operação de terminais. 

Por meio da Lei n.° 241, de 28 de fevereiro de 1992 , o DMTU foi transformado em Autarquia, 
passando a ter personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira e relativa capacidade 
de gestão dos interesses a seu cargo. 

Em 2003, por meio do decreto n.° 23.902, o DMTU tev e sua denominação alterada para 
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS. 

O regimento interno do DFTRANS, aprovado pelo decreto n.º 27.660, de 24 de janeiro de 2007, 
define como competência básica à administração direta das seguintes funções de governo: 

I. Planejar, gerir, controlar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo, público e privado; 
II. Planejar, gerir, controlar e fiscalizar a infraestrutura de apoio ao sistema de transporte 

público coletivo; 
III. Executar políticas, programas e estudos definidos pela Secretaria de Estado de 

Transportes, referentes ao transporte público coletivo do Distrito Federal; 
IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação referente aos serviços de transporte público coletivo 

do Distrito Federal, bem como supervisionar, controlar e fiscalizar a sua prestação; 
V. Assegurar a estabilidade nas relações entre o Poder Público, concessionários, 

permissionários e usuários; 
VI. Assegurar a prestação adequada dos serviços de transporte público coletivo do Distrito 

Federal quanto à qualidade, regularidade, eficiência, segurança, conforto e modicidade da tarifa; 
VII. Exigir o cumprimento de critérios e parâmetros operacionais, tecnológicos e demais 

normas e instrumentos, legalmente estabelecidos; 
VIII. Assessorar a Secretaria de Estado de Transportes sempre que solicitada; 
IX. Elaborar e promover a aplicação de normas e procedimentos operacionais referentes ao 

funcionamento dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, da Câmara de Compensação 
de Receitas e Créditos e do Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

X. Gerir e operacionalizar o funcionamento da Câmara de Compensação de Receitas e 
Créditos; 

XI. Gerir o Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 
XII. Promover a eficiência técnica e econômica dos serviços de transporte público coletivo 

delegados, submetidos à sua competência de gestão, controle e fiscalização; 
XIII. Acompanhar o desempenho dos delegatários e demais contratados, tornando públicos 

os relatórios de atividades dos serviços prestados; 
XIV. Celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas destinados à 

implementação de melhorias na prestação de serviços de transporte público coletivo no Distrito Federal; 
XV. Analisar e se manifestar sobre propostas de legislação e normas relativas ao controle, 

fiscalização e gestão dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal; 
XVI. Estabelecer critérios para obter informações referentes aos delegatários e prestadores 

de serviços terceirizados; 
XVII. Promover, quando necessário, a realização de auditoria técnico-operacional e 

econômico financeira nos delegatários; 
XVIII. Fixar normas complementares e disciplinares da prestação e utilização dos serviços de 

transporte público coletivo, determinando, inclusive, prazos para o cumprimento de obrigações; 
XIX. Definir procedimentos e rotinas de fiscalização dos elementos componentes do sistema 

de transporte coletivo do Distrito Federal; 
XX. Propor alterações em seu regimento interno; 
XXI. Aplicar, na forma da lei, as sanções regulamentares ou penalidades para infrações 

previstas nos regulamentos e códigos disciplinares do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal; 

XXII. Elaborar sua proposta orçamentária; 
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XXIII. Promover a integração entre o DFTRANS, órgãos do Distrito Federal e entidades 
representativas da sociedade e empresarial, visando ações que promovam a melhoria do Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

XXIV. Relacionar-se com outros organismos públicos federais ou distritais no planejamento ou 
avaliação de planos, programas ou projetos de interesse do DFTRANS que envolvam participação 
comunitária; 

XXV. Promover a gestão da qualidade dos serviços de transporte público coletivo e do 
atendimento prestados pelos delegatários e pelo DFTRANS; 

XXVI. Exercer outras atribuições correlatas às suas finalidades. 
Atualmente, as atividades desenvolvidas pela Entidade estão pautadas nos seguintes pilares 

organizacionais: 
Missão  – Promover e gerir o transporte público do Distrito Federal, proporcionando melhoria na 

qualidade dos serviços prestados através de ações que garantam comodidade, eficácia e segurança para a 
população do Distrito Federal e Entorno. 

Visão  – Ser reconhecida pela sociedade como referência de gestão do transporte público 
coletivo do Distrito Federal e Entorno. 

Objetivos Estratégicos 

– Ampliar as facilidades de deslocamento da população residente nas Regiões 
Administrativas do DF e Entorno; 

– Melhorar a qualidade dos deslocamentos na malha viária, nos transportes motorizados 
coletivos (modal rodoviário); 

– Melhorar a gestão do sistema de transporte público coletivo no DF e no Entorno; 

– Implementar o gerenciamento integrado de informações sobre transporte; 

– Simplificar, modernizar e racionalizar os processos organizacionais; e 

– Capacitar e profissionalizar os servidores com os conhecimentos alinhados à demanda da 
área.  

O DFTRANS busca garantir à população um transporte eficiente e seguro, fiscalizando a área 
de transporte, colocando em prática o direito de ir e vir do cidadão, com conforto e no menor tempo 
possível. O enfoque é o usuário e o objetivo é aumentar a oferta de transporte para que a população seja 
atendida satisfatoriamente, sempre tendo uma atenção particular com os idosos,  portadores de deficiência 
ou necessidades especiais. 

Para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro o 
DFTRANS conta com a seguinte força de trabalho: 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 13 108 09 124 259 

Requisitados 
Órgãos do GDF 02 10 03 59 74 

Órgãos do Governo Federal 01 - - - 01 

Servidores comissionados, sem vínculo efetivo 28 - 20 - 48 

Estagiários - 48 - 16 64 

Subtotal (Força de Trabalho) 44 166 32 199 446 

(-) Cedidos para outros órgãos 01 01 01 - 03 

Total Geral 43 165 31 199 443 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  
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1. Realizações  
 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 
  
OBJETIVO GERAL: 
 Melhorar as condições de mobilidade e de acessibil idade da população do Distrito Federal a partir 
da implantação de um sistema de transportes moderno  e eficiente. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1506 - Construção de Abrigos Para Passageiros de Ônibus  940.000 100.000 0 0 
4082 - Manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática  12.300.000 7.750.000 7.667.771 6.222.382 
0001 - Manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática--Distrito 
Federal 12.300.000 7.750.000 7.667.771 6.222.382 
6150 - Fiscalização do Sistema de Transporte Público Colet ivo  5.000 50.003.000 40.115.212 40.115.212 
0002 - Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo--Distrito 
Federal 5.000 50.003.000 40.115.212 40.115.212 
8505 - Publicidade e Propaganda  100.000 75.000 0 0 

Total do Programa  13.345.000 57.928.000 47.782.983 46.337.594 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

0005 – Proporcionar à população do Distrito Federal  um Sistema de Transporte Público Coletivo com 
qualidade, eficiência e racionalizado, mediante a i mplantação de Sistema Inteligente de Transporte – 
ITS, a manutenção do Sistema de Bilhetagem Automáti ca – SBA, a melhoria da infraestrutura de 
transporte, a integração tarifária e o aprimorament o contínuo da gestão dos serviços de transporte 
público coletivo.  
 
Indicadores: 

 

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

IPK – Índice de Passageiros 
por KM Unidade 1,08 31/12/2010 Mensal 

1,15/ 
1,20 

1,20/ 
1,20 1,25 1,30 

GCT 
DFTRANS 

Número das reclamações 
recebidas pelo DFTRANS em 
relação ao itinerário e/ou 
horário. 

Unidade 13.638 31/12/2010 Anual 11.000/ 
7.931 

10.000/ 
8.911 

8.000 6.000 Ouvidoria 
DFTRANS 

Frota piloto do serviço básico 
monitorada a partir de Centro 
de Controle Operacional –
 CCO 

% - - Anual - 
10/ 

15,53 50 100 
DTI 

DFTRANS 

  
Sistema de Transporte Público do Distrito Federal 
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Conforme estabelecido na Lei n.º 4.011, de 12 de setembro de 2007, os serviços de transporte 
público coletivo integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) 
classificam-se em básico e complementar.  

O Serviço Básico é o mais importante e significativo dos serviços. Utiliza veículos do tipo micro-
ônibus e convencional, alongado, padronizado e articulado, num total de 3.089 veículos alocados. É 
composto de 1.005 linhas que segundo suas características próprias, são classificadas em: 

• - Metropolitana 1 (Ligação Curta):  
o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

• - Metropolitana 2 (Ligação Longa):  
o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

• - Metropolitana 3 (Ligação Intermediária):  
o Cidade-Satélite / Cidade-Satélite; 
o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

• - Urbana 1 (Circular Curta):  
o Cidade-Satélite e Plano Piloto. 

• - Urbana 2 (Circular Longa):  
o Cidade-Satélite e Plano Piloto. 

• - Urbana 3 (Circular Interna):  
o Cidade-Satélite. 

No ano de 2013 foi finalizado o processo de licitação de ônibus a operar no Sistema Básico. Os 
trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Transportes do Distrito Federal, e contaram com a 
participação de técnicos do DFTRANS. Desde o dia 28 de julho até o final de 2013, foram colocados 1.246 
novos ônibus em circulação espalhados no Plano Piloto e nas cidades satélites do Distrito Federal, número 
este próximo de 50% da frota nova licitada. A expectativa é que todos os novos veículos licitados, que 
totalizam 2.580 coletivos, sejam entregues até fevereiro de 2014. Isso representa uma renovação total da 
frota do DF, excluindo-se apenas os ônibus das cooperativas que possuem contratos vigentes com o GDF. 

Até o final de 2013, fizeram parte do serviço básico as empresas as empresas: Condor 
Transportes Urbanos, Expresso Riacho Grande, Expresso São José, Lotaxi Transportes Urbanos, Rápido 
Brasília Transportes e Turismo, Rotha Transportes, Rota do Sol Transportes e Turismo, Veneza, Viação 
Cidade Brasília, Viação Pioneira, Viação Planeta, Viação Satélite, Viplan Viação Planalto, Viva Brasília, 
além da empresa pública Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília LTDA – TCB. Também fizeram parte 
as cooperativas COOBRATAETE, COOPATAG, Cooperativa Alternativa, COOPERTRAN, COOTARDE, 
COOTRANSP e MCS Serviços.  

Com o fim do processo licitatório da nova frota de ônibus, no final de 2013, as empresas que 
passaram a fazer parte do serviço básico são: Expresso São José e Viação Pioneira, vencedoras da 
licitação que já operavam no STPC/DF; e as novas empresas também contempladas Auto Viação Marechal, 
Urbi Mobilidade Urbana (Consórcio HP-ITA) e Viação Piracicabana, além da TCB. Foram mantidas no 
sistema as cooperativas que já operavam anteriormente. 

O Serviço Complementar Rural , por sua vez, é composto por uma frota alocada de 107 
veículos para operar 88 linhas. O serviço é executado por operadores autônomos, conforme previsto na Lei 
n.º 407/1993. 

O Serviço Complementar Vizinhança  utiliza veículos do tipo micro-ônibus, com capacidade 
de 26 assentos. É composto atualmente de 19 linhas distribuídas pelo Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste e 
Octogonal. Possui uma frota alocada de 61 veículos. O Serviço Especial Vizinhança era operado pelas 
empresas Condor e Lotaxi, e, desde 30 de dezembro de 2013, é inteiramente operado pela empresa Viação 
Piracicabana. São utilizadas nesse serviço, além das vias comuns ao convencional, vias internas, 
oferecendo a opção do deslocamento entre as quadras do Plano Piloto e os principais setores (Conjunto 
Nacional, Setor Comercial Sul, Esplanada, entre outros) com mais conforto e agilidade. 

O Serviço Complementar Executivo  é operado pela Sociedade de Transporte Coletivo de 
Brasília LTDA – TCB, em 3 linhas, com uma frota alocada de 3 veículos. 

Além disso, em 2013 foram criadas 4 linhas especiais tendo em vista o transporte de 
torcedores durante a Copa das Confederações com caráter experimental para a Copa do Mundo de Futebol 
de 2014, sendo 3 linhas realizadas por meio do Serviço Básico e 1 linha pelo Sistema Complementar 
Executivo. 

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal transportou, em média, 
30.542.012 passageiros/mês em 2013, resultando numa pequena queda de aproximadamente 2,56% em 
relação ao número apresentado em 2012. 
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Atividades de Planejamento e Gestão 
Verificou-se ainda, que foram realizadas pela Gerência de Programação e Monitoramento – 

GPM – 980 intervenções no Sistema de Transporte Público do Distrito Federal – STPC/DF, sendo 294 
alterações na tabela horária e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle e tempo de 
percurso. Ressalta-se que essas intervenções são executadas pelo DFTRANS atendendo a solicitação dos 
usuários do sistema e também tendo como base as pesquisas realizadas pelos técnicos da Entidade em 
pontos de parada e em terminais. 

Ainda em 2013, foram criadas 30 novas linhas, inicialmente em caráter experimental por 180 
dias tendo em vista a nova sistematização por bacias do STPC/DF; e, pelo mesmo motivo, efetuada a 
operacionalização de 492 linhas. Também foram realizadas a reativação de 19 linhas, além de 122 
suspensões de operação. 

Quantidade de Intervenções Realizadas no STPC em 20 11, 2012 e 2013 
Tipo de Serviço 2011 2012 2013 

Alteração de tabela horária, e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle e 
tempo de percurso 438 217 294 
Criação de linha (inclusive em caráter experimental por 18 dias) 26 24 30 
Operacionalização de linha 85 82 492 
Programação de Eventos * 296 - 
Suspensão de operação 124 127 122 
Reativação de linha 11 15 19 
Compartilhamento de linha 2 - - 
Desativação da Operação ou de Linha 13 - 23 
Retificação de Ordens de Serviço * 13 - 

Total  699 774 980 

*Serviços cuja prestação se iniciou no ano de 2012. 

Em 2013 não houve alteração na faixa tarifária, mantendo-se as mesmas tarifas praticadas nos 
anos de 2012 e 2011, sendo: 

Tipo de Linha Passagem Integral Decreto n.º 

Metropolitana 1 R$ 2,00 26.501/05 

Metropolitana 2 R$ 3,00 26.501/05 

Metropolitana 3 R$ 2,50 28.087/07 

Urbana 1 R$ 1,50 26.501/05 

Urbana 2 R$ 2,00 26.501/05 

Urbana 3 R$ 1,50 30.012/09 

 
Foram também realizadas outras atividades no que tange ao controle de custos e tarifas dos 

serviços de transporte urbano, tais como o cálculo de custos operacionais mensais, dos subsídios do passe 
Livre Estudantil e aos Portadores de Necessidades Especiais, e da remuneração devida aos 
concessionários vencedores do certame licitatório referente à nova frota de ônibus. 

Por fim, a ouvidoria do DFTRANS recebeu 8.911 reclamações em 2013 em relação ao 
itinerário e/ou horário, número este bastante reduzido em relação à meta estipulada pelo Plano Plurianual 
2012-2015, que era de 10.000 reclamações. Foram realizados um total 16.063 registros na Ouvidoria da 
autarquia, entre reclamações, sugestões e elogios. Houve aumento em relação ao número registrado em 
2012 devido à alteração de sistema de ouvidoria para o sistema TAG a partir de 2013, onde os usuários do 
transporte público contam com novos canais para registrar quaisquer tipos de solicitações na Ouvidoria. As 
demandas podem ser enviadas para o número 162 ou para o www.dftrans.df.gov.br/ouvidoria, na opção 
“Canais de Atendimento”. 

 
Atividades de Fiscalização 

Em conformidade com sua missão institucional de planejar, gerir, controlar e fiscalizar os 
serviços de transporte coletivo, público e privado, do Distrito Federal, o DFTRANS realizou, de janeiro a 
dezembro de 2013, 14.062 autuações de infrações, sendo 13.638 emitidos com base no Código Disciplinar 
Unificado – CDU, aprovado por meio da Lei n.º 3.106, de 27 de dezembro de 2002 e 424 emitidas pelo 
Grupo Antipirataria, visando o combate às fraudes contra o Sistema de Transportes do Distrito Federal, 
conforme disposto na Lei n.º 239, de 10 de fevereiro de 1992.  
  



Quantidade de Autuações Realizadas por Tipo

Tipo de Infração 

Tipo A (CDU) 
Tipo B (Antipirataria) 

Total  

 

 
Para garantir o recebimento dos autos de infração não pagos e também, para asseverar maior 

efetividade às atividades de fiscalização, o DFTRANS encaminhou inúmeros processos a Secretaria de 
Estado de Fazenda do Distrito Federal para inscrição em Dívida Ati
Entidade. Com tal medida, o órgão
operadores no sistema e contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelos permissionários a 
sociedade. 

Destaca-se também a realização de diversas ações de combate à pirataria de ônibus nas 
cidades do Distrito Federal, e o reforço no quadro de fiscais de atividades urbanas, com a nomeação de 
novos fiscais no mês de julho de 201
ruas do DF. 

 

Atividades Operacionais 
Tendo em vista a competência para autorizar a prestação do serviço de transporte coletivo 

privado de passageiros, realizado em regime de fretamento, a Autarquia emitiu, em 201
de registro de contrato de fretamento, sendo 1
próprio de empregados e 1 para o transporte coletivo privado religioso

Emissão de Certificados 

Tipo de Serviço 

Serviço de Transporte Coletivo Privado 

Serviço de Transporte Próprio de Empregados

Serviço de Transporte Coletivo Privado Religioso

Total 

Ainda, no cumprimento de sua missão institucional, o DFTRANS realizou 
veículos que operam no Sistema de Transporte Público Coletivo e Privado do Distrito Federal.

Quantidade de Vistorias Realizadas

Total 

* o setor responsável pela execução da ação não repassou as informações referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de

No que tange a área finalística e o cumprimento do objetivo específico do DFTRANS, 
destacamos também os seguintes fatos ocorridos em 201
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Quantidade de Autuações Realizadas por Tipo  
Ano  

2011 2012 
12.639 13.500 

596 888 
13.235 14.388 

Para garantir o recebimento dos autos de infração não pagos e também, para asseverar maior 
efetividade às atividades de fiscalização, o DFTRANS encaminhou inúmeros processos a Secretaria de 
Estado de Fazenda do Distrito Federal para inscrição em Dívida Ativa dos permissionários em débito com a 

o órgão espera obter os valores devidos à longa data pelas empresas 
operadores no sistema e contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelos permissionários a 

bém a realização de diversas ações de combate à pirataria de ônibus nas 
cidades do Distrito Federal, e o reforço no quadro de fiscais de atividades urbanas, com a nomeação de 
novos fiscais no mês de julho de 2013, possibilitando assim uma fiscalização mais presente e eficiente nas 

Tendo em vista a competência para autorizar a prestação do serviço de transporte coletivo 
privado de passageiros, realizado em regime de fretamento, a Autarquia emitiu, em 201
de registro de contrato de fretamento, sendo 153 para o transporte coletivo privado

e 1 para o transporte coletivo privado religioso. 

Emissão de Certificados de Registro de Contrato de Fretamento

Ano

2011 2012 

166 170 

Serviço de Transporte Próprio de Empregados 69 66 

Serviço de Transporte Coletivo Privado Religioso 1 1 

236 237 

Ainda, no cumprimento de sua missão institucional, o DFTRANS realizou 
veículos que operam no Sistema de Transporte Público Coletivo e Privado do Distrito Federal.

Quantidade de Vistorias Realizadas  

Ano 

2011 2012 

16.513* 23.226 

* o setor responsável pela execução da ação não repassou as informações referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de

No que tange a área finalística e o cumprimento do objetivo específico do DFTRANS, 
seguintes fatos ocorridos em 2013: 

2012 2013

Tipo A (CDU)

Tipo B (Antipirataria)
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2013 
13.638 

424 
14.062 

 

Para garantir o recebimento dos autos de infração não pagos e também, para asseverar maior 
efetividade às atividades de fiscalização, o DFTRANS encaminhou inúmeros processos a Secretaria de 

va dos permissionários em débito com a 
longa data pelas empresas 

operadores no sistema e contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelos permissionários a 

bém a realização de diversas ações de combate à pirataria de ônibus nas 
cidades do Distrito Federal, e o reforço no quadro de fiscais de atividades urbanas, com a nomeação de 16 

ais presente e eficiente nas 

Tendo em vista a competência para autorizar a prestação do serviço de transporte coletivo 
privado de passageiros, realizado em regime de fretamento, a Autarquia emitiu, em 2013, 208 certificados 

para o transporte coletivo privado, 54 para transporte 

de Registro de Contrato de Fretamento  

Ano  

 2013 

 153 

54 

1 

 208 

Ainda, no cumprimento de sua missão institucional, o DFTRANS realizou 14.864 vistorias nos 
veículos que operam no Sistema de Transporte Público Coletivo e Privado do Distrito Federal. 

2013 

14.864 

* o setor responsável pela execução da ação não repassou as informações referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. 

No que tange a área finalística e o cumprimento do objetivo específico do DFTRANS, 

Tipo A (CDU)

Tipo B (Antipirataria)
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Ampliação dos postos do Sistema de Bilhetagem Autom ática 

 
 

Desde o dia 19 de março de 2013, o DFTRANS disponibilizou e ampliou os postos de 
atendimento do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS), nos quais se destaca a inauguração 
dos postos na Galeria dos Estados do Plano Piloto, Samambaia Norte, Brazlândia, Santa Maria, e no Na 
Hora de Taguatinga (foto). Além disso, em 2013 diversos postos que já se encontravam em funcionamento 
tiveram seus horários de funcionamento ampliados. 

Atualmente, os postos de atendimento do Sistema de Bilhetagem Automática se encontram 
nas seguintes localidades: 

 

Atendimento e alteração cadastral: 

– Brazlândia: Administração Regional – Área Especial 4, Lote 1, Setor Tradicional; 

– Ceilândia: Posto Na Hora - Shopping Popular (QNM 11 - Área Especial) (*); 

– Gama: Terminal Rodoviário - Área Especial S/N Setor Central; 

– Galeria dos Estados: Área externa da Galeria dos Estados, próximo à Estação do Metrô; 

– Planaltina: Vale do Amanhecer (Quadra 84, Lote 16 – Terminal 064, Vila Pacheco); 

– Riacho Fundo 2: QN 27 área especial, lote 01 Galpão Comum, próximo ao Restaurante 
Comunitário e à CAESB; 

– Rodoviária do Plano Piloto: Estação Central do Metrô; 

– Samambaia: QN 318, CJ. 2 – próximo às Americanas; 

– Samambaia: Gerência Regional, QN 431, próxima ao Posto de Saúde nº 3; 

– Santa Maria: Feira Permanente de Santa Maria, próximo à Administração Regional e ao 
quartel da Policia Militar; 

– Setor de Diversões Sul: Conic, Ed. Boulevard, subsolo; 

– Sobradinho: Ed. Varanda Shopping – Próximo à Feira Modelo; 

– Taguatinga: C10, Centro – Próximo à EIT; 

– Taguatinga: Posto Na Hora - Pistão Sul, QS 03, Lote 11, Lojas 4/8 (*); 

– UnB - Campus Darcy Ribeiro: Sala B1, nº 239, ICC Sul, UnB - Campus Darcy Ribeiro, Asa 
Norte. 

 
Somente atendimento:  

• Planaltina: Rodoviária da cidade; 

• Plano Piloto: Rodoviária do Plano Piloto. 
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Horário de funcionamento:  

Segunda a sexta, das 8h às 17h 

Sábado, das 8h às 12h 
(*) Nas unidades instaladas nos postos Na Hora: 
Segunda a sexta, das 7h30 às 18h30 

Sábados, das 7h30 às 12h30 
 

DFTRANS MÓVEL: Mais de 15 mil atendimentos em um an o 

 
 

Em um ano de funcionamento, a unidade móvel do DFTRANS registrou mais de 15 mil 
atendimentos aos estudantes beneficiados pelo Passe Livre Estudantil (PLE). 

Desse total, 12 mil foram relacionados à recarga dos cartões – os outros serviços se referem à 
atualização cadastral, inscrição no Passe Livre Estudantil, entre outros. 

Desde maio de 2012, quando o ônibus começou a circular, usuários de Brazlândia, 
Candangolândia, Riacho Fundo, São Sebastião e Varjão, entre outras cidades, foram contemplados com o 
atendimento.  

A unidade itinerante visa, principalmente, dar mais conforto para aqueles usuários que residem 
em cidades que não contam com um dos postos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS). 

DFTRANS instala 324 novas paradas de ônibus no DF  

 
 

Em 2013, foram instalados 324 novos abrigos para passageiros em 27 regiões administrativas 
do Distrito Federal. Somando-se aos 166 abrigos de passageiros instalados no ano de 2012, foram 
construídos 490 novos abrigos em todo o Distrito Federal. A medida busca oferecer mais conforto aos 
cidadãos que utilizam o transporte público. A durabilidade das novas paradas, feitas em concreto, é de até 
25 anos. O investimento foi de aproximadamente R$ 6,2 milhões. 

A ação foi realizada com a intenção de suprir parte da carência de 2 mil novos pontos de 
ônibus no DF, e a meta é zerar esse déficit até o final de 2014. 

 O contrato foi resultado da licitação, modalidade Pregão, que teve por objeto a contratação de 
empresa especializada na fabricação, fornecimento e implantação de módulos pré-moldados, para abrigos 
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de passageiros padrão DFTRANS em paradas de ônibus no Sistema de Transporte Público Coletivo em 
diferentes pontos do Distrito Federal. 

 A autarquia também prevê a assinatura de novos contratos para reforma e adaptação aos 
Portadores de Necessidades Especiais em pontos já existentes, por meio de novo processo licitatório a ser 
realizado futuramente. Atualmente, o Distrito Federal conta com 5.031 pontos de parada, sendo que destes, 
aproximadamente 2.800 são abrigos. 

 De acordo com o planejamento do DFTRANS, lançados no projeto básico, foram instalados 
abrigos de passageiros com os seguintes padrões: padrão DFTRANS (opção 1), com biblioteca (opção 2), 
para cadeirante (opção 3) e com acomodação para cadeirantes e local para biblioteca (opção 4), para 
atender toda a demanda existente no DF nos próximos anos. 

Opção 1  - Valor de R$ 12.844,48 (doze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta 
e quatro centavos) – Abrigo tipo padrão DFTRANS; 

Opção 2  - Valor de R$ 13.313,84 (treze mil, trezentos e treze reais e oitenta e quatro 
centavos) – Abrigo padrão DFTRANS, com biblioteca; 

Opção 3  - Valor de R$ 13.548,21 (treze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e um 
centavos) - Abrigo tipo DFTRANS Cadeirante/Acessibilidade; 

Opção 4  - Valor de R$ 14.085,11 (quatorze mil, oitenta e cinco reais e onze centavos) - 
Abrigo tipo padrão Cadeirante/Acessibilidade com biblioteca. 

 O número de abrigos considerados de acordo com as previsões nos cadastros do DFTRANS 
pode aumentar ou diminuir, tendo em vista a previsão de novos itinerários e novos estudos técnicos. Para 
2014, já existe processo de licitação aberto para a construção de mais 1500 abrigos, com contratação 
estimada ainda para o primeiro semestre. 

 

Implantação de Abrigos de Passageiros em Pontos de Paradas de Ônibus: Ano 2013. 
Região Administrativa  Quantidade  

Águas Claras 18 
Brasília 21 
Brazlândia 23 
Estrutural 20 
Fercal 5 
Guará 17 
Gama 9 
Jardim Botânico 17 
Itapoã 3 
Lago Norte 10 
Paranoá 21 
Park Way 9 
Planaltina 33 
Riacho Fundo I 3 
Riacho Fundo II 7 
Samambaia 18 
São Sebastião 9 
Sobradinho 49 
Sobradinho II 8 
Taguatinga 5 
Varjão 4 
Vicente Pires 15 

Total  324 
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Integração: avanços, ajustes e ampliação 

 
 

Em janeiro de 2013, o DFTRANS colocou em caráter experimental linhas integradas que 
operaram nas regiões de Ceilândia e Taguatinga para o Plano Piloto, Guará, Octogonal, Núcleo 
Bandeirante e Rodoviária Interestadual. Ela foi realizada por quase 60 linhas de ônibus, nos dias de semana 
(das 8h às 17h); aos sábados (das 8h à meia noite); e aos domingos e feriados (das 6h à meia noite). Foi 
entregue material explicativo à população para explicar a integração, com panfletos e cartazes, e, além 
disso, foi sendo veiculado spot nas rádios alertando sobre a novidade. 

De janeiro a junho foram realizadas mais de 700 mil integrações entre as seis linhas criadas, 
que trafegavam pela EPTG, com as circulares – que são aproximadamente 60. Nesse mesmo período, 
foram feitas mais de 400 mil viagens. 

Com a renovação da frota de ônibus, está vindo gradativamente a integração total do sistema, 
já que cada novo veículo que for para as ruas entrará integrado. Com isso, o modelo de integração que 
funcionava com ônibus antigos está dando lugar à integração dos carros novos. Dessa forma, em 20 de 
julho, houve mudanças na operação das linhas integradas que acima descritas, e as linhas que foram 
substituídas para que a integração pudesse ser colocada em prática voltaram a funcionar, inclusive para as 
semiexpressas, que trafegam na Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG). 

Com apenas uma passagem, com valor de R$ 3,00, os usuários podem fazer mais de uma 
viagem. A integração, que poderá ser feita no intervalo limite de 2 horas, só vale entre uma linha circular e 
uma das novas linhas de ligação. Não vale entre duas linhas circulares ou entre duas das novas linhas de 
ligação.  

Com a chegada dos novos ônibus, em 2014 o STPC/DF será totalmente integrado, inclusive, 
com o metrô. Nos ônibus da frota, a integração vale para novo ônibus-metrô e novo ônibus-TCB, além do 
novo ônibus-novo ônibus. 
 

Usuários têm acesso a novo sistema para consultar h orários e itinerários  

 
Os usuários do transporte público coletivo e turistas passam a ter acesso em 2013 a um novo 

sistema para consultar horários e itinerários das linhas dos veículos que circulam pelo DF. O acesso pode 
ser feito pelo site do DFTRANS na internet www.dftrans.df.gov.br. 

No local, os passageiros vão encontrar um novo layout para tornar o acesso mais prático. As 
consultas por linhas e itinerários podem ser feitas por nome ou número, por cidades ou pontos de rede – 
locais específicos nas regiões administrativas. Para ter acesso às informações, o usuário deve digitar um 
código de segurança, o que torna a navegação mais segura. 

Além disso, foi disponibilizado um novo sistema que mostrará detalhes dos itinerários das mais 
de 80 linhas que circulam pelo Plano Piloto. A novidade vai permitir aos usuários visualizarem, por meio de 
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um mapa, os locais exatos onde os ônibus vão passar – identificando, inclusive, os pontos de parada e os 
terminais rodoviários. 

Pretende-se que, até a Copa do Mundo, o sistema seja aperfeiçoado continuadamente para 
trazer cada vez mais informações aos usuários. 

O sistema pode ser acessado pelo www.dftrans.df.gov.br. No site, o usuário deve acessar o 
banner “Horários dos Ônibus”, à direita, e clicar na opção “Mapas Plano Piloto”. No local, os passageiros 
têm a opção de visualizar, por meio da aba localizada à direita do mapa, os itinerários também por imagem 
de satélite, o que traz maior definição dos locais por onde os veículos passam.   

Quaisquer dúvidas e sugestões podem ser enviadas à Ouvidoria do DFTRANS, por meio do 
ícone “Contato”, na parte superior da página. As demandas serão encaminhadas à Diretoria de Tecnologia 
da Informação (DTI) da autarquia, executora do projeto, para aperfeiçoar o sistema de informação ao 
usuário. 
 

Faixa exclusiva da EPNB tem uso flexibilizado  

 
A faixa exclusiva da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) teve seu uso flexibilizado aos 

sábados, domingos e feriados. Nesses dias, os carros de passeio estarão livres para utilizar todas as três 
faixas da via. 

Após constantes avaliações, técnicos do DFTRANS observaram que é possível a flexibilização 
devido à redução no número de ônibus na via nos fins de semana. Além disso, a EPNB possui 
características peculiares em relação às outras faixas exclusivas do DF.  
 

DFTRANS e empresas de ônibus capacitam motoristas e  cobradores para a nova frota 
A renovação do transporte público não será somente com a entrega de novos ônibus para a 

população. Mais de 300 motoristas e cobradores de empresas vencedoras da nova licitação do Sistema de 
Transporte Público Coletivo passaram por um treinamento para operar os veículos da renovada frota.  

Os cursos tiveram como conteúdo programático aulas práticas de condução e manuseio dos 
elevadores automáticos, entre outros pontos. 

Além disso, foram realizados curso de línguas estrangeiras oferecido pelo Instituto Federal de 
Brasília (IFB), incluindo-se inglês e espanhol. 

O curso – resultado de uma parceria entre o DFTRANS, a Secretaria e o Ministério do Turismo, 
por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – tem duração de 205 
horas e é reconhecido pelo Ministério da Educação.   

Mais de 350 motoristas e cobradores fizeram gratuitamente a inscrição pelo site do DFTRANS 
durante o mês de agosto. Desses, 120 foram matriculados e cerca de 30 participantes aguardam a 
matrícula no curso de espanhol. 

“Quase todos os dias, temos contato com estrangeiros, e a maior parte deles fala inglês”, relata 
José Alfredo de Assis, motorista da linha executiva da TCB que faz trajeto entre o Aeroporto JK e a região 
central de Brasília. 

Assis se matriculou na turma de língua inglesa que vai começar na sexta-feira (6), à tarde. 
“Espero melhorar a comunicação para poder entender e falar com os turistas, e não ficar somente nos 
cumprimentos e ‘bom dia’ ou ‘boa tarde”, brinca. 

O objetivo do curso de línguas é melhorar o atendimento aos turistas na Copa do Mundo, que 
acontece no ano que vem. Durante o evento, esses rodoviários vão atuar em linhas especiais. 
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Rodoviários da nova frota passam por avaliação de s aúde 
 

 
 

O pátio de vistoria do DFTRANS recebeu no dia 11/12/2013 cerca de 100 motoristas das 
empresas que integram a nova frota de ônibus para participar da ação ‘Saúde no Trânsito e no Transporte 
Coletivo’. 

A iniciativa tem em vista mostrar à população do DF que a qualidade de vida no transporte 
coletivo é uma preocupação de todos, e que a conscientização desses motoristas – bem como a aferição da 
saúde destes profissionais – é essencial para a qualidade de vida dos usuários do sistema. 

A ação vem sendo articulada com o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SEST/Senat), além do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), vinculado à 
Secretaria de Saúde. 
 
DFTRANS limita uso do Vale-Transporte  

Desde setembro de 2013 mais de 600 mil usuários que usufruem do Vale-Transporte só 
poderão utilizar, o benefício uma vez em cada ônibus por viagem – caso o passageiro não respeite esse 
limite, o cartão será bloqueado. 

A ação tem em vista evitar o uso indevido desses cartões. A medida é amparada pela 
legislação, que prevê o uso do benefício somente no deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 

A mudança foi feita somente no sistema, ou seja, não é necessário comparecer a um dos 
postos de bilhetagem para fazer alteração de cadastro. 

A medida não onera aquele usuário que utiliza mais de um veículo para chegar ao trabalho ou 
retornar para a residência. O passageiro pode utilizar o benefício mais de uma vez em uma mesma viagem, 
desde que seja em coletivos diferentes. 

O uso do Vale-Transporte foi instituído pela Lei Federal nº 7.418/85 e regulamentado pelo 
Decreto nº 9.5247/87. Ao todo, mais de 800 mil passageiros têm acesso ao transporte público coletivo por 
meio de cartões.     

Os benefícios do Passe Livre Estudantil e Especial (para os Portadores de Necessidades 
Especiais) já possuem essa limitação. Já aqueles que utilizam o cartão Cidadão não serão afetados pela 
medida. 

Além disso, foi realizada campanha de atualização cadastral dos usuários do transporte público 
que utilizam mais de um benefício no mesmo cartão – Cidadão e Vale Transporte, por exemplo – devem 
procurar os postos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) da Galeria dos Estados, Gama, 
Conic, Sobradinho e Taguatinga para fazer atualização cadastral. 
 
Usuários de ônibus devem ter cartões distintos por modalidade 

 
Os usuários do transporte público que utilizam mais de um benefício no mesmo cartão – 

Cidadão e Vale Transporte, por exemplo – devem procurar os postos do Sistema de Bilhetagem Automática 
(SBA/DFTRANS) da Galeria dos Estados, Gama, Conic, Sobradinho e Taguatinga para fazer atualização 
cadastral. 
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Na prática, os passageiros que possuem dois benefícios no mesmo cartão passarão a ter um 
documento para cada modalidade, tendo em vista melhorar a qualidade e organização dos serviços 
prestados aos cidadãos. 

O serviço é gratuito para aqueles que comparecerem a um dos postos portando os cartões – 
caso contrário, será cobrada uma taxa de R$ 5 pela segunda via. 
 
DFTRANS disponibiliza dados sobre o sistema de tran sporte 

 
Os usuários de ônibus do Distrito Federal agora têm acesso a dados completos relativos ao 

sistema de transporte público coletivo rodoviário. As informações estão disponíveis no site do DFTRANS 
(www.dftrans.df.gov.br), no banner “Dados sobre o Transporte Público Coletivo Rodoviário do DF”. 

Esse procedimento foi tomado em atendimento à Lei n° 5.171/2013, que foi publicada no dia 12 
de setembro. Com isso, foi satisfeito um direito do cidadão, que é o de ter acesso completo ao que acontece 
no sistema de transporte de sua cidade. 

No portal, podem-se encontrar, entre outras informações, a relação completa dos ônibus que 
integram a frota rodoviária do DF, nomes das empresas operadoras, número de registro e ano de fabricação 
de cada coletivo, modelo do veículo e número médio de usuários transportados diariamente.  

Novos ônibus são monitorados em tempo real 

 

 
 

O DFTRANS iniciou as atividades de rastreamento dos ônibus por meio de GPS. Um Centro de 
Supervisão Operacional (CSO) foi instalado na autarquia, em caráter provisório, e a fase de testes para uma 
estrutura de informações que permita que dados sejam obtidos pelo usuário em tempo real, já está 
adiantada. 

Por meio de painéis de vídeo e de relatórios gerenciais, o órgão supervisionará o Sistema de 
Transporte Público do Distrito Federal. Todos os novos ônibus serão monitorados 24 horas por dia, sete 
dias na semana. Haverá transmissão de dados sobre a posição e a velocidade do veículo. Isso acontecerá 
a cada cinco segundos, por meio de equipamentos instalados dentro dos coletivos. 

Os dados gerados permitirão saber onde cada veículo está a qualquer instante e ajudarão nas 
atividades de planejamento e programação de linhas, na fiscalização do sistema e na transmissão de 
informações aos passageiros. O foco está nos serviços oferecidos aos passageiros e à população do DF.  

Até o final de 2013, 480 ônibus estavam sendo rastreados em caráter experimental, totalizando 
aproximadamente 16% da frota total de veículos circulando no Distrito Federal. Há processo licitatório já em 
andamento para a contratação definitiva do rastreamento completo da frota, e a publicação de edital está 
prevista para 2014. 
  



 
Relatório Anual de Atividades – DFTRANS – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1254 

 

Governo assume gestão do Grupo Amaral no DF e suspe nde cooperativa 

 

Em fevereiro de 2013, o Governo do Distrito Federal adotou uma medida inédita na capital 
federal para assegurar um transporte público coletivo de qualidade. Foram assumidas a gestão das 
empresas de ônibus Rápido Veneza, Viva Brasília e Rápido Brasília, integrantes do Grupo Amaral. Os 
principais objetivos foram de restabelecer o funcionamento regular de toda a frota, oferecer um transporte 
público seguro e garantir os direitos trabalhistas dos funcionários das empresas que sofreram intervenção. 

As três empresas operavam as linhas de São Sebastião, Paranoá, Itapoã, Planaltina, 
Sobradinho e Plano Piloto. Juntas eram responsáveis pelo atendimento de 2,44 milhões de pessoas por 
mês. No entanto, o serviço estava deixando a desejar há mais de um ano. Apenas 40% da frota estava em 
circulação, ou seja, dos 446 ônibus registrados no DFTRANS, somente 186 estavam nas ruas na sexta-feira 
(22), quando foi realizada operação pelo órgão. Além disso, foram identificadas outras infrações técnicas. 
Entre elas, a descaracterização de cinco ônibus que deveriam trafegar apenas no DF, para também atender 
o Entorno. 

A medida de assumir a gestão das empresas foi o último recurso adotado pelo GDF, após 
esgotadas as chances para que o serviço fosse ofertado integralmente. Em julho de 2012, o Grupo Amaral 
firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios (MPDFT). No entanto, várias cláusulas foram descumpridas. Entre elas, o aporte de R$ 880 mil 
mensais para restabelecer o equilíbrio financeiro das empresas; e a manutenção de 95% das viagens 
previstas com, no mínimo, 350 veículos nas ruas. Apenas cerca de 70% dos itinerários eram cumpridos e 
menos de 200 ônibus estavam em circulação. 

A ação foi necessária para evitar um possível colapso no sistema de transporte público. O 
DFTRANS e a empresa pública TCB coordenaram os trabalhos da assunção das empresas do Grupo 
Amaral até o final do ano de 2013, onde as linhas outrora operadas por essas empresas foram repassadas 
para empresas que venceram a licitação do novo Sistema de Transporte Público Coletivo – STPC/DF.  

Além disso, em dezembro de 2013, em virtude dos problemas recorrentes em algumas linhas 
que operam em Brazlândia, o DFTRANS informou que irá intervir na operação da cooperativa Alternativa. A 
empresa Expresso São José passou a circular na região, normalizando a situação. Além disso, foram 
tomadas medidas legais para tentar resolver o problema, inclusive com a imposição de um Termo de 
Ajustamento de Conduta com a cooperativa Alternativa.  

Publicidade de Utilidade Pública e comunicação à so ciedade 
Tendo em vista informar à população do DF sobre as inovações no transporte público, foram 

elaborados por este DFTRANS materiais gráficos realizados juntamente com a Secretaria de Publicidade do 
Distrito Federal, tais como: 
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• “Ônibus” Campanha Educativa 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Folder Institucional 

 

• Cartaz campanha educativa 

         

• Panfleto Campanha Educativa 
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• Recarga Embarcada 

 

 
  

 
Novo LayoutCartões SBA 

 
Recarga Embarcada  

 
Cartaz Integração 
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2. Outras Realizações 
 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – TR ANSPORTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  125.000 287.697 221.381 109.451 
2496 - Modernização de Sistema de Informação- DFTRANS- Plano 
Piloto 125.000 287.697 221.381 109.451 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 500.000 20.000 1.879 1.879 
2631 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação- DFTRANS- Plano Piloto 500.000 20.000 1.879 1.879 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  4.000.000 100.000 43.470 43.470 
9755 - Reforma de Prédios e Próprios--Distrito Federal 4.000.000 100.000 43.470 43.470 
4088 - Capacitação de Servidores  300.000 250.000 69.504 50.034 
0083 - Capacitação de Servidores- DFTRANS- Plano Piloto 300.000 250.000 69.504 50.034 
8502 - Administração de Pessoal  28.163.162 36.213.755 36.020.534 36.019.820 
0080 - Administração de Pessoal-  DFTRANs-  Plano Piloto 28.163.162 36.213.755 36.020.534 36.019.820 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  1.000.000 1.350.000 1.322.331 1.322.331 
0072 - Concessão de Benefícios A Servidores- DFTRANS-  Plano 
Piloto 1.000.000 1.350.000 1.322.331 1.322.331 
8505 - Publicidade e Propaganda  100.000 210.000 149.828 142.743 
0025 - Publicidade e Propaganda-Institucional - DFTRANS- Plano 
Piloto 100.000 210.000 149.828 142.743 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  13.619.002 21.135.557 20.830.620 18.845.849 
0076 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- DFTRANS- 
Plano Piloto 13.619.002 21.135.557 20.830.620 18.845.849 

Total do Programa  47.807.164 59.567.009 58.659.547 56.535.577 
 

Atividades Administrativas 
As atividades administrativas relacionadas com o pagamento de pessoal, contribuição para o 

regime de previdência, concessão de benefícios e ressarcimentos, restituições e indenizações e tiveram 
andamento normal no exercício de 2013. O acréscimo na folha de pagamento verificado ao longo do 
exercício decorreu, basicamente, do reajuste salarial cedido pelo Governo do Distrito Federal e aprovado na 
Câmara Legislativa do Distrito Federal aos servidores da autarquia, tanto nas carreiras de Atividades de 
Transportes Urbanos e Auditoria de Atividades Urbanas. 

Os demais serviços administrativos gerais também tiveram andamento normal ao longo do ano. 
Foram realizadas em 2013 as contratações por licitação de diversos bens e serviços, tais como de empresa 
fornecedora de cartões de benefícios aos usuários de transporte coletivo e respectivo material de 
impressão, além de serviços de transporte de valores das unidades de atendimento presencial do Sistema 
de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS), locação de computadores, telefonia móvel, materiais de 
expediente, serviço de agendamento de viagens, clippings, aplicação de lixeiras nos abrigos (paradas) de 
ônibus, entre outros. 
 
Capacitação dos servidores 

No que concerne à qualificação e capacitação dos servidores, em 2013, foram treinados 75 
agentes públicos em cursos atinentes a sua área de atuação. 

Além de fornecer cursos externos a servidores, entre eles pós-graduações em áreas 
específicas e presença em seminários na área de transporte, destaca-se em 2013 a presença de 33 
servidores da autarquia no 19º Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito, elaborado pela ANTP – 
Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos, que reuniu diversos especialistas da área de 
transporte a nível nacional para discutir temas como Planos de Mobilidade Urbana nas cidades brasileiras, 
Segurança Viária e redução dos acidentes, Meio Ambiente e matriz energética. 

A seguir, planilha detalhada sobre os tipos de capacitação realizados pelos servidores do 
DFTRANS em 2013, com o número respectivo de participantes. 
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PROGRAMA TÉMATICO: 

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

4202 - Concessão de Passe Livre  63.000.000 72.075.835 69.075.833 63.960.982 
0004 - Concessão de Passe Livre-Estudantil-Distrito Federal 63.000.000 72.075.835 69.075.833 63.960.982 

Total do Programa  63.000.000 72.075.835 69.075.833 63.960.982 

 
Instituído mediante a Lei n.º 4.462, de 13 de janeiro de 2010, o Programa Passe Livre 

Estudantil visa assegurar a gratuidade aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área 
urbana, que residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam 
matriculados, nas tarifas das linhas do serviço básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus, 
garantindo, assim, o acesso dos estudantes as instituições de ensino. Incluem-se como beneficiários do 
programa alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 (duzentas) 
horas-aula, reconhecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da 
Educação; e alunos de faculdades teológicas ou de instituições equivalentes. O benefício do Passe Livre 
Estudantil é custeado integralmente pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com a Lei n.º 4.583 de 07 
de julho de 2011, e também é destinado aos operadores do serviço complementar rural do Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. 

Dessa forma, em 2013 o Programa beneficiou, em média, 159.348 estudantes por mês, um 
aumento de 10,6% em relação ao ano anterior. Ressaltando-se que nos meses de janeiro, julho e dezembro 
há uma redução natural da quantidade de alunos beneficiados, tendo em vista as férias escolares. 

No tocante ao gerenciamento e desenvolvimento do Passe Livre Estudantil no ano de 2013, 
temos a destacar os seguintes fatos: 

 
DFTRANS implanta carga embarcada e beneficia 100% d os estudantes do DF 

A recarga embarcada, sistema operacionalizado pelo DFTRANS que permite inserir créditos 
nos cartões nos validadores dos ônibus, hoje beneficia 100% dos alunos das redes pública e privada de 
ensino contemplados com o Passe Livre Estudantil – o que garantiu um atendimento mais prático, 
confortável e sem filas nos postos de atendimento do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS). 

Com a carga embarcada, o estudante não precisará mais se deslocar até os postos do Sistema 
de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) para renovar sua matrícula e receber carga em seu cartão. O 
processo é automatizado e feito em segundos, e tais informações são enviadas eletronicamente ao 
DFTRANS pela instituição de ensino onde o aluno estuda, sem necessidade de emitir declarações de 
matrícula. Basta o aluno passar o seu cartão no validador instalado nos ônibus.  

Planilha de Capacitação - 2013 

Participantes Participantes 
Oficina de Elaboração de Edital, Termo de Referência, Projeto Básico e Julgamento das Propostas para Obras 
Públicas e Serviços de Engenharia - 2ª Edição 2013. 4 

Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 2 

Seminário Nacional (Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos) 3 

Seminário Nacional NUT 2013 - Mobilidade Sustentável para um Brasil competitivo 3 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Administrativo 1 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Constitucional 1 

Participação 19º Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito 33 

Curso de Tomada de Contas Especial – TCE  12 

1º ciclo de Oficinas de Elaboração de Instrumentos Obrigatórios no Processo Licitatório: Projeto Básico/Termo de 
Referência 11 

Introdução ao Geoprocessamento  5 

Total 75 
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Ao todo, 172 mil alunos contam com o benefício da carga embarcada. Destes, 117 mil são 
alunos da rede pública – incluindo a Universidade de Brasília (UnB) – e 55 mil da particular. 
 

Ampliação dos Postos do Passe Livre Estudantil 
Em 2013, o DFTRANS disponibilizou e ampliou os postos de atendimento aos beneficiários do 

Passe Livre Estudantil, nos quais se destaca a inauguração do posto na Universidade de Brasília (UnB) e 
em outras cidades satélites. Esses postos servem aos novos alunos e aos que precisam atualizar seu 
cadastro, para permitir o acesso à Carga Embarcada.  
 

Usuários têm novas opções para retirar 2ª via do ca rtão 
Os usuários do transporte público coletivo têm novas opções para tirar a 2ª via do cartão, seja 

Passe Livre Estudantil (PLE), Cidadão ou Vale-Transporte. O serviço – que era prestado somente no posto 
do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) do Conic – também está disponível nas unidades 
do Gama, Setor Comercial Sul, Sobradinho e Taguatinga. 

Para conseguir a 2ª via, o usuário deverá comparecer aos postos com documento de 
identidade e CPF. É cobrada uma taxa de R$ 5 para realizar o serviço.   
 
Beneficiados do Passe Livre Estudantil da área rura l têm cadastro atualizado automaticamente  

Os estudantes da área rural que fazem a recarga dos cartões do Passe Livre Estudantil (PLE) 
nos validadores instalados nos próprios ônibus não precisam comparecer aos postos do Sistema de 
Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) para atualizar o cadastro. A atualização está sendo feita 
automaticamente para mais de 7 mil alunos da área rural.   

Em todo o Distrito Federal, existem mais de 80 veículos – entre ônibus e micro-ônibus – que 
operam em mais de 70 linhas rurais com os validadores eletrônicos nas regiões rurais de Brazlândia, 
Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, Gama, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Paranoá e São Sebastião. 

 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA   

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4202 - Concessão de Passe Livre  53.000.000 52.205.000 49.611.303 44.262.000 
0005 - Concessão de Passe Livre-Portadores de Necessidades 
Especiais-Distrito Federal 53.000.000 52.205.000 49.611.303 44.262.000 

Total do Programa  53.000.000 52.205.000 49.611.303 44.262.000 

Instituído pela Lei 4.582, de 07 de julho de 2011, o Programa Passe Livre aos Portadores de 
Necessidades Especiais (PNEs) tem como objetivo garantir às pessoas com deficiência, nos termos do art. 
339 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a gratuidade no uso do transporte público coletivo integrante do 
Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, na classificação serviço básico e 
complementar rural. Assim, em 2013, foram beneficiados, em média, 45.880 pessoas por mês. 

Atualmente, o limite diário de passes fornecidos é de 8 (quatro) viagens por beneficiário ou 16 
(oito), caso a pessoa portadora de necessidade especial necessitasse de um acompanhante, conforme a 
Lei n.o 4.644, de 3 de outubro de 2011. 

No tocante ao gerenciamento e desenvolvimento do Passe Livre aos Portadores de 
Necessidades Especiais no ano de 2013, destacam-se os seguintes fatos: 
 
Linhas especiais gratuitas ganham agentes de bordo 

A partir de julho de 2013, o transporte das linhas especiais gratuitas, que oferecem serviço aos 
alunos Portadores de Necessidades Especiais, contará com o auxílio de um assistente de bordo, que terá, 
entre outras atribuições, ajudar os estudantes durante o embarque e desembarque, além de zelar pela 
identificação deles. 

A determinação foi publicada em instrução publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 
02/07/2013. Ela prevê que as empresas que oferecem o serviço gratuito contarão com um agente 
capacitado para auxiliar os alunos PNEs durante todo o trajeto, desde o ponto inicial até as escolas e 
entidades especializadas no atendimento. 
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DFTRANS tem novo ponto de atendimento para Pessoas com Deficiência 
As Pessoas com Deficiência (PCD) contam desde outubro de 2013 com um novo ponto de 

atendimento para que possam usufruir do benefício da gratuidade no Sistema de Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF). 

 Trata-se do Posto Avançado de Atendimento ao PCD, localizado na unidade do Sistema de 
Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) da Galeria dos Estados, que já está em pleno funcionamento e 
prestando alguns serviços, como a entrega da 1ª e demais vias do cartão. 

 O recebimento e avaliação dos documentos, bem como o recadastramento – que são 
realizados em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – continuam a cargo 
exclusivo da unidade da estação 114 Sul do metrô. 

 “Esse novo espaço é maior e oferece mais comodidade aos usuários. Por isso, a ideia é 
transferir, paulatinamente, todo o serviço para cá”, salienta o encarregado geral de atendimento ao PCD do 
SBA/DFTRANS, Sirlei de Campos. 

 Até hoje, já foram emitidos cerca de 77 mil cartões para os PCDs, dos quais 51 mil com direito 
a acompanhante.   
 

3.  Informações complementares 
 

Avanços na Tecnologia da Informação do DFTRANS 
2013 foi um ano que proporcionou diversas inovações na área de Tecnologia da Informação do 

DFTRANS, ações estas que terão grande influência futura na qualidade do transporte público do Distrito 
Federal. Dentre estes avanços, podemos citar: 

– Implantação do Centro de Monitoramento Provisório, que produz indicadores de qualidade 
dos serviços das concessionárias de transporte coletivo, orientando ações operacionais e de planejamento 
do STPC, com monitoramento da frota em tempo real; 

– Finalização do Sistema de Consulta a Números e Horários de Linhas no Site do DFTRANS; 

– Apoio a Implantação do Projeto Recarga Embarcada; 

– Trabalhos de auditoria e organização de Cadastros dos Portadores de Necessidade 
Especial; 

– Elaboração de termos de referência para contratação do Sistema de Bilhetagem Único e do 
padrão de Cartão Inteligente para o STPC/DF; 

– Preparação do edital do Centro de Supervisão Operacional. 
 

4.  Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
No ano de 2013, o Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) realizou diversas 

atividades em prol da qualidade do transporte coletivo no DF.  
Para começar, iniciou as atividades de rastreamento dos ônibus por meio de GPS. Um Centro 

de Supervisão Operacional (CSO) foi instalado na autarquia, em caráter provisório, para uma estrutura de 
informações que permita que dados sejam obtidos pelo usuário em tempo real. 

Por meio de painéis de vídeo e de relatórios gerenciais, o DFTRANS supervisionará o Sistema 
de Transporte Público do Distrito Federal. Todos os novos ônibus deverão ser monitorados 24 horas por 
dia, ocorrendo a transmissão de dados sobre a posição e a velocidade do veículo, por meio de 
equipamentos instalados dentro dos coletivos. Os dados gerados permitirão saber onde cada veículo está a 
qualquer instante e ajudarão nas atividades de planejamento e programação de linhas, na fiscalização do 
sistema e na transmissão de informações aos passageiros.  

Além da informatização do STPC, em atendimento à Lei n° 5.171/2013, publicada no dia 12 de 
setembro 2013, o DFTRANS possibilitou aos usuários de ônibus do Distrito Federal acesso aos dados 
completos relativos ao sistema de transporte público coletivo rodoviário, estando as informações disponíveis 
no site (www.dftrans.df.gov.br), no banner “Dados sobre o Transporte Público Coletivo Rodoviário do DF”. 

No local, os passageiros encontrarão um novo layout para tornar o acesso mais prático. As 
consultas por linhas e itinerários poderão ser feitas por nome ou número, por cidades ou pontos de rede – 
locais específicos nas regiões administrativas.  
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Os usuários do transporte público contam, a partir de 2013, com novos canais para registrar 
solicitações na Ouvidoria do DFTRANS, as quais podem ser enviadas para o número 162 ou para 
o www.dftrans.df.gov.br/ouvidoria, na opção “Canais de Atendimento”. 

O novo Sistema de Transporte Público Coletivo, licitado pela Secretaria de Estado de 
Transportes, está em fase final de implantação, sendo que todas as bacias licitadas já se encontram com 
novos ônibus operando, trazendo conforto aos usuários.  

Além disso, a renovação do transporte público não foi somente com a entrega de novos ônibus 
para a população. Iniciou-se, ainda, o treinamento e a capacitação dos motoristas e cobradores para 
operarem os veículos do novo sistema de transporte com mais segurança. 

Com o objetivo de melhorar o atendimento aos turistas na Copa do Mundo, que acontece este 
ano, uma parceria entre o DFTRANS, a Secretaria de Transportes e o Ministério do Turismo, por meio do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), possibilitou a inscrição de 150 
motoristas e cobradores em cursos de língua estrangeira, os quais atuarão em linhas especiais durante o 
evento. 

Outras ações buscando a melhoria no atendimento ao público surtiram efeitos, como a unidade 
móvel do DFTRANS, que, após um ano de funcionamento, registrou mais de 15 mil atendimentos aos 
estudantes beneficiados pelo Passe Livre Estudantil (PLE). Desse total, 12 mil foram relacionados à recarga 
dos cartões – os demais serviços se referem à atualização cadastral, inscrição no PLE, entre outros. 

A recarga embarcada, sistema que permite inserir créditos dos cartões nos validadores dos 
ônibus, já beneficia 100% dos alunos das redes pública e privada de ensino contemplados com o Passe 
Livre Estudantil – o que garantiu um atendimento mais prático, confortável e sem filas nos postos de 
atendimento do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS).      

Com a carga embarcada, o estudante não precisará mais se deslocar até os postos do 
SBA/DFTRANS para renovar sua matrícula e receber carga em seu cartão. O processo é automatizado e 
tais informações são enviadas eletronicamente à DFTRANS pela instituição de ensino onde o aluno estuda.  

Buscando maior comodidade aos estudantes da área rural, os alunos que fazem a recarga dos 
cartões do Passe Livre Estudantil (PLE) nos validadores instalados nos próprios ônibus não precisam 
comparecer aos postos do SBA/DFTRANS para atualizar o cadastro. A atualização está sendo feita 
automaticamente para mais de 7 mil alunos da área rural.   

O transporte das linhas especiais gratuitas, que oferecem serviço aos alunos Portadores de 
Necessidades Especiais, hoje conta com o auxílio de um assistente de bordo, que, entre outras atribuições, 
ajuda os estudantes durante o embarque e desembarque, além de zelar pela sua identificação. 

No tocante às dificuldades, ainda persistem as encontradas em 2012, sendo elas de caráter 
estrutural (espaço físico), pessoal e de informatização. Tais dificuldades se tornam problemas, que 
prejudicam a execução dos trabalhos. 

Apesar das dificuldades, as perspectivas do DFTRANS para o ano de 2014, em especial a de 
exercer a sua competência de Autarquia responsável pelo atual sistema de transporte público implantado no 
Distrito Federal, visando, assim, uma grande melhoria efetiva na qualidade do transporte urbano do Distrito 
Federal, serão atingidas com o empenho e dedicação de todos. 
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20.3 . DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTR ITO FEDERAL – 
DER/DF – UO: 26.205 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF é uma autarquia 
integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional e do Sistema 
Nacional do Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, 
vinculado à Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, de acordo com Decreto nº. 25.735, de 
06 de abril de 2005, e tem por finalidade: 

I. Proporcionar a infraestrutura viária adequada para o deslocamento dos veículos, pessoas e 
animais; 

II. Construir, manter, conservar e operar as vias do SRDF- Sistema Rodoviário do DF; 
III. Promover a fluidez do trânsito com economia, conforto e, principalmente a segurança dos 

usuários; 
IV. Contribuir para a educação no trânsito; e 
V. Julgar infrações de trânsito e aplicar penalidades. 

 Para o cumprimento de suas finalidades compete ao DER/DF: 
I. Exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a 

expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF; 
II. Implementar e/ou supervisionar a execução de políticas e diretrizes rodoviárias estabelecidas 

pelo GDF; 
III. Executar obras rodoviárias no Distrito Federal e nos Estados e Municípios limítrofes, 

mediante delegação, convênio e acordo; 
IV. Providenciar para que o SRDF se mantenha permanentemente integrado e compatibilizado 

com o Sistema Rodoviário Nacional; 
V. Manter entendimentos e colaborar com os órgãos rodoviários do Governo Federal, dos 

Estados e Municípios limítrofes do Distrito Federal para a consecução harmoniosa dos objetivos comuns, 
notadamente no que diz respeito à expansão e melhoria da rede rodoviária nacional; 

VI. Assistir, tecnicamente e com equipamentos, às populações e unidades agrícolas de produção 
ao longo das estradas sob sua responsabilidade de acordo com a política do GDF; 

VII. Desenvolver a política de tráfego e fiscalizar a sua implementação nas rodovias do SRDF e 
nas rodovias federais delegadas; 

VIII. Desenvolver atividades industriais inerentes ou relacionadas com a construção, conservação 
e sinalização de vias, rodovias e obras de engenharia rodoviária e civil; 

IX. Elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários do 
GDF; 

X. Administrar o SRDF mediante o seu disciplinamento, imposição de pedágios, de taxas de 
utilização, de contribuição de melhoria, de limitações de uso e de acesso a propriedades lindeiras, e 
praticando atos inerentes do poder de polícia administrativa, de trânsito e de tráfego; 

XI. Administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF, mediante fiscalização, exploração 
comercial, concessão de licença, cobrança do preço público e de taxas e aplicação e cobrança de multas, 
bem como praticar todos os atos inerentes à sua ocupação e desocupação; 

XII. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 
XIII. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres e de 

animais nas rodovias do SRDF; 
XIV. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 

controle viário; 
XV. Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 
XVI. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento, as diretrizes para o policiamento 

ostensivo de trânsito; 
XVII. Executar a fiscalização de trânsito, atuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito, e 

ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que 
aplicar, de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB; 

XVIII. Arrecadar valores provenientes de estada, remoção de veículos e objetos, emissão de 
autorização especial de trânsito e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou de produtos 
perigosos; 

XIX. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de 
Trânsito; 
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XX. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

XXI. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou 
pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado; 

XXII. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de 
arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vista à unificação do 
licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores 
de uma para outra unidade da Federação; e 

XXIII. Executar outras atividades relacionadas com a política de transporte rodoviário no Distrito 
Federal. 

 No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, o DER/DF contou com a 
força de trabalho espelhada no quadro a seguir, além de um contingente significativo de colaboradores por 
intermédio das empresas contratadas. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Quadro do GDF 83 351 90 635 1.159 

Requisitados Órgãos do GDF 01 - 01 - 02 

Servidores Comissionados (Sem vínculo efetivo) 19 - 09 - 28 

Conveniados (TCB) - - - 12 12 

Estagiários - 87 - - 87 

Subtotal (Força de Trabalho) 103 438 100 647 1.288 

(+) Cedidos para outros órgãos 07 08 17 03 35 

Total Geral 110 446 117 650 1.323 

Obs.: Posição em 31/12/2013 (Fonte SUAFIN) 

 
No exercício de 2013, o DER/DF atuou de acordo com as diretrizes governamentais, sendo o 

responsável pela administração de uma expressiva carteira de obras de construção e projetos rodoviários 
administrados ao mesmo tempo. 

O Órgão é responsável por cerca de 927 km de rodovias distritais e vicinais pavimentadas, 
conforme dados constantes do (SRDF) de 2013, e por uma malha rodoviária total de 1.822 km, e não 
somente em termos de obras, serviços de expansão ou recuperação, pois lhe cabe ainda, contribuir para a 
educação no trânsito, zelar pela segurança viária, julgar infrações de trânsito e aplicar penalidades. 

Cabe ao DER também, eliminar os pontos críticos de forma a possibilitar a melhoria 
operacional e promover a fluidez do trânsito; com economia, conforto e principalmente, a segurança dos 
usuários do SRDF. 

A Lei Orçamentária Anual nº 5.011 de 28/12/2012 aprovou, para o DER/DF, no exercício de 
2013, recursos no valor total de R$ 258.767.555,00. Em face das alterações orçamentárias ocorridas 
durante o ano, a dotação autorizada até 31 de dezembro de 2013 foi de R$ 306.104.274,00, tendo sido 
empenhado R$ 260.266.321,84 e liquidado R$ 246.837.631,05. 

Os programas temáticos de maior atuação do DER/DF são os seguintes: 6216 - Transporte 
Integrado e Mobilidade e o 6215 – Trânsito Seguro. 

O programa temático 6216, tem por objetivo geral melhorar as condições de mobilidade e de 
acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes 
moderno e eficiente, sendo o objetivo principal a implantação de uma nova concepção operacional para o 
Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, com ênfase nos corredores de transportes, 
concebido com base em sete objetivos específicos, sendo o de número quatro de responsabilidade direta 
do DER/DF, que é o de “Garantir o deslocamento, a fluidez do tráfego e a segurança viária, mediante a 
modernização e a manutenção da infraestrutura do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, incluindo, em 
2013, ações de adequação, melhoramento e aumento de capacidade nas rodovias DF-180, DF-230, DF-
345, DF-355, DF-047 (EPAR), Elaboração de Projetos. 

O outro programa temático - 6215 tem ênfase nas ações orçamentárias de responsabilidade do 
DER/DF, com objetivo de reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, 
aperfeiçoando a educação para o Trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público. 

Os programas temáticos são avaliados e monitorados periodicamente. 
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Os investimentos e obras realizados durante estes últimos anos vêm sendo direcionados, 
principalmente ao atendimento dos Programas de Governo: 6216 - Transporte Integrado e Mobilidade e o 
6215 – Trânsito Seguro, na realização concreta de suas ações e respectivas metas, e na execução de 
serviços prestados diretamente pelos Distritos Rodoviários, que contam com pessoal especializado, 
veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando realizar várias atividades, tais como: construção, 
conservação e manutenção de rodovias; além de fiscalizar a execução das obras contratadas, respeitando 
o meio ambiente na programação e execução dos projetos, promovendo estudos, pesquisas e inovação 
tecnológica como fatores de qualidade das ações de engenharia e segurança rodoviária. 

As prioridades e metas do DER/DF em 2013 foram decorrentes da programação estabelecida 
no PPA 2012-2015, LDO/2013, LOA/2013, e das diretrizes internas do Departamento. As realizações 
constam do Relatório das Ações Programadas para Execução do 6º Bimestre/2013, no Sistema de 
Acompanhamento Governamental – SAG. 

 
1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 
 
OBJETIVO GERAL:  

Melhorar as condições de mobilidade e de acessibili dade da população do Distrito Federal a partir da 
implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente. 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1142 - Aquisição d e Veículos  3.000.000 6.215.000 1.416.700 1.201.700 
0003 - Aquisição de Veículos-Leves e Pesados - DER-
DF- Plano Piloto 3.000.000 6.215.000 1.416.700 1.201.700 
1223 - Recuperação de Obras de Arte Especiais - 
Pontes, Passarelas e Viadutos  180.000  80.000 0 0 
1226 - Compensação Ambiental em Áreas de 
Interesse do Transporte  250.000 286.529 277.255 277.255 
0001 - Compensação Ambiental em Áreas de Interesse 
do Transporte-DER-DF-Distrito Federal 250.000 286.529 277.255 277.255 
1230 - Recuperação Ambiental em Áreas de 
Interesse do Transporte  30.000 0 0 0 
1347 - Construção de Passarela  4.000.000 3.764.789 2.264.700,43 1.334.953,03 
9481 - Construção de Passarela--Distrito Federal 4.000.000 3.764.789 2.264.700,43 1.334.953,03 
1460 - Implantação de Rodovias  4.549.037 0 0 0 
1475 - Recuperação de Rodovias  66.380.174 52.859.563 36.490.226,46 26.217.785,58 
0011 - Recuperação de Rodovias-Duplicação BR-060 
Trecho DF-001 a Divisa DF/GO-Distrito Federal 0 1.528.000 726.389,19 726.389,19 
0027 - Recuperação de Rodovias-Pavimentação DF-230 
Trecho DF-410/DF-345- Planaltina 12.149.558 9.564.044 4.100.000 4.100.000 
1199 - (EPP)Recuperação de Rodovias-Recuperação e 
Melhoramento-Distrito Federal 40.049.616 14.525.940 13.804.572,63 8.751.770,81 
3515 - Recuperação de Rodovias-Restauração da DF-
345 Trecho Divisa GO/DF-230-Distrito Federal 1.000.000 8.082.615 3.850.000 316.644,57 
3517 - Recuperação de Rodovias-Pavimentação DF-355 
- Entrada da DF-320 com DF-120- Planaltina 8.500.000 13.654.793 12.326.458,59 11.329.920,20 
8121 - (EPP)Recuperação de Rodovias-Duplicação da 
DF-150 Colorado - Fercal-Distrito Federal 1.000 2.504.171 1.682.806.05 993.060,81 
1689 - Construção do Anel Viário  3.010.000 9.826.527 9.300.027,15 9.264.263,99 
0005 - Construção do Anel Viário-Restauração DF-180 
Trecho Divisa Goias/DF até a DF-290-Distrito Federal 3.010.000 9.826.527 9.300.027,15 9.264.263,99 
1968 - Elaboração de Projetos  8.600.000 8.624.003 8.624.002,39 6.716.561,80 
0013 - Elaboração de Projetos-de Engenharia - DER- 
Plano Piloto 8.600.000 8.624.003. 8.624.002,39 6.716.561,80 
2316 - Manutenção de Obras de Arte Especiais - 
Pontes, Passarelas e Viadutos  228.219  0 0 0 
2319 - Manutenção de Obras de Arte Correntes - 
Bueiros e Calhas  50.000 0 0 0 
2329 - Desapropriação em Áreas de Interesse do 
DER 10.000 0 0 0 
2885 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos  1.500.000 2.480.908 1.461.095,28 1.460.585,28 
0001 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos-DER- 
Plano Piloto 1.500.000 2.480.908 1.461.095,28 1.460.585,28 
2886 - Conservação de Áreas Urbanizadas em 10.000 0 0 0 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Rodovias  
3087 - Execução de Obras de Acessibilidade  50.000 0 0 0 
3090 - Implantação de Ciclovias  10.000 0 0 0 
3197 - Construção de Unidades do DER 50.000 100.000 0 0 
3205 - Remanejamento de Rede  100.000 342.419 114.088,70 114.088,70 
0001 - Remanejamento de Rede-
Água/Esgoto/Eletrica/Telefonia em Rodovias-Distrito 
Federal 100.000 342.419 114.088,70 114.088,70 
3207 - Ampliação da DF-047- Estrada Parque 
Aeroporto (Copa 2014)  100.000 0 0 0 
3361 - Construção d e Pontes  1.000.000 0 0 0 
3467 - Aquisição de Equipamentos  3.000.000 511.177 393.861,93 385.665,28 
9549 - Aquisição de Equipamentos-para Manutenção, 
Recuperação e Construção de Rodovias- Plano Piloto 3.000.000 511.177 393.861,93 385.665,28 
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  295.000 441.858 146.882,77 146.882,77 
6161 – Realização de Estudos e Pesquisas-- Plano 
Piloto 50.000 196.858 146.882,77 146.882,77 
3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias  50.000 0 0 0 
4039 - Manutenção de Veículos  4.009.777 6.928.112 5.577.411,19 5.577.411,19 
0002 - Manutenção  de Veículos-Leves e Pesados DER-
DF- Plano Piloto 4.009.777 6.928.112 5.577.411,19 5.577.411,19 
4195 - Manutenção das Rodovias do Distrito Federal  4.500.000 8.668.807 8.543.501,73 8.543.501,73 
0001 - (EPP) Manutenção das Rodovias do Distrito 
Federal-DER-Distrito Federal 4.500.000 8.668.807 8.543.501,73 8.543.501,73 
4233 - Supervisão de Serviços de Engenharia em 
Rodovias  50.000 0 0 0 
4993 - Licenciamento para Execução de Obras 
Rodoviárias  50.000 1.470.349 1.441.194,37 1.441.194,37 
0001 - Licenciamento para Execução de Obras 
Rodoviárias-DER- Plano Piloto 50.000 1.470.349 1.441.194,37 1.441.194,37 
5902 – Construção  de Viaduto  4.037.856 3.187.856 0 0 
8505 - Publicidade e Propaganda  650.000 2.580.000 240.000 240.000 
0006 - Publicidade e Propaganda-Publicidade 
Institucional DER Plano Piloto 330.000 280.000 240.000 240.000 

Total do Programa  109.800.063 108.367.897 76.290.947 62.921.848 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0004 – Garantir o deslocamento, a fluidez do tráfeg o e a segurança viária mediante a modernização e 
a manutenção da infraestrutura do Sistema Rodoviári o do Distrito Federal.  
 
Indicadores:  

Denominação do indicador Unidade de 
Medida 

Índice mais 
Recente 

Apurado 
em 

 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado 
1º Ano 
2012 

2º Ano 
2013 

3º Ano 
2014 

4º Ano 
2015 

Índice de acidentes fatais em rodovias / 
10.000 veículos 

Coeficiente 
/10.000 1,18 31/12/2013 Anual 1,65/1,25 1,60/1,19 1,55 1,50 

Expansão das faixas de rolamento 
pavimentadas km 2146 31/12/2013 Anual 

 
2104/2534 

 
2134/2782 2164 

 
2194 

 
Índice de malha rodoviária pavimentada em 
estado ótimo ou bom/total da malha 
pavimentada 

% 56 31/12/2013 Anual 53/53 58/47 63 68 

Índice de malha viária sinalizada em bom ou 
ótimo estado/total da malha viária 
pavimentada 

% 63 31/12/2013 Anual 53/53 58/67 63 68 

 
Cabe observar que algumas ações não foram efetuadas ou não foram alcançados os objetivos 

propostos, tendo em vista o contingenciamento e a limitação de recursos que foram destinados ao DER/DF, 
comprometendo a execução da programação Orçamentária como foi proposto inicialmente pelo DER/DF. 
Em 2013, ao todo foram 30 Ações/Subtítulos cancelados integralmente. 

 Em decorrência do exposto acima observa-se que alguns índices não foram alcançados, tendo 
em vista o contingenciamento e a limitação de recursos que foram destinados ao DER/DF, comprometendo 
a obtenção das metas estabelecidas inicialmente. 

Índice de acidentes fatais em rodovias / 10.000 veículos =Nº de acidentes fatais: 176 acidentes 
com morte /Frota de Veículos do DF = 1.491.539 veículos/10.000 veículos. 

O índice final somente será obtido no final de março/2014. 
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A seguir são apresentadas as informações dos projetos que foram iniciados e/ou finalizados em 
2013, por tipo de obra ou serviço relativo ao programa temático 6216 – Transporte Integrado e mobilidade. 

 

1) Construção de Passarelas: 

• DF-001 (EPCT), Trecho: BR-060 e DF-075 – Construção de passarela próximo a 1ª Avenida 
(finalizada); 

• DF-095 (EPCL) – Construção de passarela em estrutura mista próximo ao CEASA 
(finalizada); 

• DF-001 (EPCT) – Construção de passarela em estrutura mista em arco no entroncamento 
com a BR-060 e VC-331/ Recanto das Emas, próximo a Granja das Oliveiras / Recanto das Emas (em 
andamento); 

• DF-075 (EPNB) – Construção de passarela no entroncamento com a DF-003 e a DF-079, 
próxima a UPA (em andamento). 
 

2) Construção/Ampliação de Viadutos: 

• Implantação do Viaduto no entroncamento da BR-060 com a DF-290 (Viaduto Engenho das 
Lages) (obra concluída). 
 

3) Construção de ciclovias / ciclofaixas: 

• Via de Acesso a Vila Basevi – 2,4 km (obra concluída); 
 

4) Obras de Pavimentação/Artes Especiais: 

• Acesso a Vila Basevi (entre a DF-001 (EPCT) e a Vila Basevi) – 2,4 km (obra concluída); 
• DF-230, Trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento 

com a DF-410, identificado como Lote 1 (km 10,20 ao km 13,50) – 3,3 km (obra concluída); 
• DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o 

entroncamento com a DF-410, identificado como Lote 2 (km. 13,50 ao km. 19,10 - até o asfalto existente) – 
5,6 km (em andamento); 

• DF-355, Trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Lote 01 – 
da estaca 0 até a estaca 3 + 480 (obras sendo finalizadas); 

• DF-355, Trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Lote 02 - 
da estaca 3 + 480 até a estaca 6+960 (obras sendo finalizadas); 

• DF-355, Trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Lote 03 - 
da estaca 6 + 960 até a estaca 10 + 440 (obras sendo finalizadas); 

• DF-355, Trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Lote 04 - 
da estaca 10 + 440 até o entroncamento com a DF-320 (obras sendo finalizadas); 

• DF-355 – Elaboração de projeto executivo e a construção de OAE – tipo ponte sobre o 
Córrego Jardim (obra concluída); 

• VC-533, Trecho compreendido entre o entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 
e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio) – início das obras; 
 

5) Obras de Restauração: 

• DF-180, Trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-070/DF-190, identificado 
como Lote 01 (obra concluída); (obra sendo finalizada) 

• DF-180, Trecho compreendido entre o entroncamento do subtrecho DF-190 até a VC 311, 
identificado como Lote 02 (obra concluída); obra sendo finalizada 

• DF-180, Trecho compreendido entre o entroncamento do subtrecho da VC-311 até a BR- 
060, identificado como Lote 03 (obra concluída); obra sendo finalizada 

• DF-345 e implantação das interseções desta com as rodovias DF-205 e VC-111 no trecho 
compreendido entre o entroncamento com a BR-010 (A)/Divisa GO/DF com a BR-020 - 11 km (obra em 
andamento). 
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6) Obras de Duplicação de Rodovias: 

• DF-451, Trecho compreendido entre o entroncamento com a Rodovia BR-070 até a VC-561 
- 1,39 km (obra concluída). 

 

7) Obras de Recuperação de Rodovias: 

• DF-003/BR-450 - Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, 
implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços 
complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, 
obras complementares e de recuperação do meio ambiente – 2,428 km (obra em fase de conclusão); 
 

8) Obras de Ampliação de Capacidade de Rodovias: 

• DF-003 (EPIA) – Construção de acesso (agulha) à DF-003 (EPIA), trecho DF-095 
(EPCL)/DF-010 (EPAA), com implantação de baia de parada de ônibus e remanejamento do abrigo 
existente (próximo a Rodoferroviária) – (concluída); 

• DF-047 (EPAR) - Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na 
Rodovia DF-047 (EPAR). Trecho Aeroporto a DF-051. 3,9 Km. As obras englobam os serviços de 
terraplanagem, pavimentação rígida e flexível, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte 
especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente (obras em andamento – 
responsabilidade direta S. Transportes). 

 

9) Projetos Executivo de Engenharia: 

• DF-131 – Projeto básico de engenharia para pavimentação de 6,3 km da DF-131, trecho: 
DF-205 a DF-128 (finalizado). 

• Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de 
transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor 
Eixo Norte (em andamento). 

• CORREDOR SUDOESTE DF-075 - Entr. DF-003 (EPIA) a entr. DF-001 (EPCT). 
Elaboração do projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do Sistema de 
Transporte Coletivo de passageiros entre as cidades do Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, 
Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e o Plano Piloto (em andamento). 
 

10) Obras de Sinalização em Rodovias: 

• Sinalização horizontal em vários trechos de rodovias do SRDF (Finalizado); 
• Sinalização de advertência de travessia de animais silvestres na DF-001 (EPCT) e na DF-

003 (EPIA), em torno do Parque Nacional de Brasília (finalizado);  
• Sinalização para orientação de destino específico para eventos do Comitê Organizador da 

Copa 2014 (em execução). 
 

Foram cadastradas na LOA/2013 ações prioritárias para execução pelo DER/DF, no Programa 
temático 6216 – Transporte Integrado e Mobilidade com destaque para os projetos: 1475 - Recuperação e 
Melhoramento de Rodovias; 1968 – Elaboração de Projetos de Engenharia em Rodovias do DF; 3467 – 
Aquisição de equipamentos. 

Este “Programa de Governo” tem por objetivo aumentar a fluidez do tráfego com economia, 
conforto e, principalmente a segurança no deslocamento da população, é finalístico, com horizonte temporal 
contínuo, tendo por público alvo a comunidade, e por justificativa, melhorar o atendimento desejado ao 
usuário.  

Em 2013, os recursos destinados às prioridades de governo, foram reservados no Orçamento e 
a inovação foi à criação, pelo GDF, da carteira de Projetos Estruturantes do Distrito Federal (PEDF). No 
DER/DF o PEDF prevê ações de mobilidade urbana, e foram contemplados no Programa Temático - 6216, 
como estruturantes, as ações: 26.782.6216.1475.1199 – (PEDF) Recuperação de Rodovias – Recuperação 
e Melhoramento-Distrito Federal; 26.782.6216.1689.0005 -(PEDF) Construção do Anel Viário – Restauração 
DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290 – Distrito Federal; e a ação 26.782.6216 .1968.0013 – (PEDF) 
Elaboração de Projetos de Engenharia – DER – Plano Piloto. 

No decorrer do exercício de 2013, algumas ações/subtítulos foram canceladas tendo por base 
a Alteração da Programação da Unidade Executiva, cancelamento de dotação orçamentária, cuja origem 
está vinculada as Leis Distritais e Decretos, relacionados no relatório do Acompanhamento das Etapas 
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Programadas relativa ao 6º bimestre de 2013 e abaixo de cada planilha relativa aos programas temáticos. O 
Programa Temático 6216 teve 30 ações/subtítulos cancelados. 
 
Obras e Serviços de Engenharia realizadas pelos Dis tritos Rodoviários (SUOBRA): 
 

O DER executou, até 31 de dezembro de 2013, diversos serviços e obras como pavimentação, 
terraplenagem, implantação de meios fios, acessos, retornos e as demais obras pertinentes à conservação 
e manutenção das rodovias do Distrito Federal e entorno para promover a segurança no tráfego.  

Executou também serviços de sinalização horizontal e vertical, que consiste respectivamente 
na execução de marcas viárias no pavimento de acordo com projeto do DER/DF e a instalação de placas, 
sinais destinados à regulamentação, advertência, informação e educação e, marcos quilométrico. 

Foram executados serviços diretamente pelos cinco Distritos Rodoviários (DRs) que contam 
com pessoal especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando desenvolver uma atuação 
descentralizada com frentes de serviços de conservação, restauração, melhoramento, construção, 
sinalização, urbanização e obras complementares em rodovias e faixas de domínio, identificação das 
necessidades de recursos humanos, equipamentos e materiais necessários às suas atividades e estudo das 
medidas que possam contribuir para o aprimoramento técnico e a redução de custos de obras e serviços; 
realizar coordenar e promover a fiscalização de serviços contratados de construção, conservação, 
sinalização e melhoramentos das rodovias. 

Os serviços prestados pelos Distritos Rodoviários subordinados à Superintendência de Obras – 
SUOBRA – são resumidos no quadro a seguir: 

 
Grupo  Denominação Geral  Total Geral  

1 Terraplenagem 16.208.297,38 
2 Pavimentação 10.649.187,47 
3 Drenagem e O.A.C. 1.181.779,48  
4 Serviços Diversos 51.089.382,93  
5 Sinalização 298.617,16  
6 Topografia 10.182.506,60  
7 Fornecimento de Materiais Diversos 1.130.858,73  
8 Horas de Equipamentos 6.259.906,52  
9 Horas de Mão de Obra 7.305.584,48  
 Total Geral  104.306.120,75  

Fonte: Superintendência de Obras do DER/DF 

 
 Obras e Serviços realizados pela Superintendência de Operações (SUOPER), durante o ano 

de 2013, a saber: 
 

Item Discriminação  Quant  Unid  Valor  

Restauração 

Fornecimento de massa asfáltica 
   

(pré-misturado a frio) 1.149 m³ 200.466,03 
Fornecimento de emulsão asfáltica 68,1 ton 88.416,22 
Imprimação, incluindo o fornecimento de 25.724,50 m² 92.301,67 

Viária  asfalto diluído e emulsão asfáltica    
Placas de sinalização perfazendo 2.545 unidades 2.824,5 m² 943.883,74 
Caracterização de veículos 

  
6.448,60 

Sinalização horizontal 113.092 m² 3.803.470,05 
Sub-Total   R$ 5.134.986,31  

Outros 

Artefatos de concreto pré-moldados 0 
Serviços de reformas, reparos e pequenas obras civis 218.681,11 
Serviços de pintura de imóveis e artefatos diversos 56.924,00 
Serviços de beneficiamento de madeira 4.348,24 
Serviços de confecção, reparo e reforma de artefatos de madeira 77.584,57 

Sub-Total  R$ 357.537,92  
Total Geral  R$ 5.492.524,23  

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF 

 
Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária (SUTEC) : 

No exercício de 2013, o DER/DF desenvolveu vários levantamentos, Estudos e Projetos 
Rodoviários tais como: Implantação e Pavimentação; Restauração, Duplicação, Projetos de Recuperação 
de Áreas Degradadas – PRAD, Obras de Arte Especiais – OAE´s, Interseções e Acessos, Aumento de 
Capacidade compreendendo os alargamentos, adequação da geometria nas interseções e acessos; vias 
marginais, sinalização, além dos projetos civis de Arquitetura. 
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O DER/DF desenvolveu também vários Projetos de Engenharia de Tráfego objetivando a 
operação, monitoramento e segurança do trânsito. O DER/DF analisou e instruiu tecnicamente os pedidos 
de acessos e utilização de faixa de domínio das rodovias; às solicitações formuladas pelo Tribunal de 
Contas, Ministério Público, Corregedoria do DF e Instituições do Meio Ambiente e, ainda, assessorou a 
Secretaria de Transportes e Gerências de Governo em programas, especialmente no Programa de 
Transporte Urbano – PTU, Programa Cicloviário, Brasília Integrada, etc.  

O DER por meio da Diretoria de Estudos e Projetos – DIREP / SUTEC, efetuou diversos 
projetos : 

• Projeto de Rodovias; 
• Projeto de Acesso e Interseções; 
• Projeto de Ciclovias; 
• Projeto de Obra de Arte Especial; 
• Projeto de Arquitetura e Reforma. 

 
Como também, realizou inúmeros  acompanhamentos: 

 

• Consulta e Confrontação de Faixa de Domínio; 
• Acompanhamento de Projetos Contratados / Elaboração de Termo de Referencia. 

 
O quadro resumo dos trabalhos realizados em 2013, na área de Projetos: 

Fonte: Núcleo de Projeto de Arquitetura e Geométric o – NPRAG / GEPRO / DIREP / SUTEC 

 
Foram executados 76 orçamentos e 30 análises de cotações de preço para diversos serviços 

na área de engenharia de tráfego. 
 

Outras Atividades na Área de Orçamento 
• As atividades de elaboração de orçamentos demandam procedimentos tais como 

levantamento de quantitativos de projeto; 
• Adequação de composição de preços, entre outras atividades; 
• Quanto ao BRT, a Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia (GEORC) 

executa a análise de projetos e correspondências encaminhadas ao DER/DF e responde por meio de 
cartas; 

• Dentre os despachos, alguns deles são em resposta à questionamentos do TCDF, 
Secretaria de Transparência e pedidos de impugnação impetrados por empresas. 

Fonte: Superintendência de Engenharia do DER/DF 

 
2.  Outras Realizações 

PROGRAMA:  

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – TR ANSPORTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  700.000 236.500 186.500 126.907 
0022 - Modernização de Sistema de Informação-DER - DF- Plano 
Piloto 700.000 236.500 186.500 126.907 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas d e Tecnologia  
da Informação  1.512.000 3.504.000 2.871.907 2.871.907 
2569 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-- Plano Piloto 1.512.000 3.504.000 2.871.907 2871.907 
3046 - Modernização da Gestão Pública  10.000 0 0 0 
3086 - Ampliação de Prédios e Próprios  40.000 110.000 0 0 
3903 - Reforma d e Prédios e Próprios  120.000 170.000 51.210 51.210 
9710 - Reforma de Prédios e Próprios-DER- Plano Piloto 120.000 170.000 51.210 51.210 

Atividades  Quant.  
Projetos de Rodovias 28 
Projetos de Acessos e Interseções 04 
Projetos de Ciclovias 07 
Projetos de Obra de Arte Especial 24 
Projetos de Arquitetura e Reformas 03 
Consulta e Confrontação com Faixa de Domínio 17 
Acompanhamento de Projetos Contratados / Elaboração de Termo de Referência 27 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
4088 - Capacitação de Servidores  195.000 792.354 320.573 320.573 
0019 - Capacitação de Servidores-DER- Plano Piloto 195.000 792.354 320.573 320.573 
4089 - Capacitação de Pessoas  25.000 5.000 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  81.917.703 102.428.892 101.417.037 101.417.037 
0018 - Administração de Pessoal-DER- Plano Piloto 81.917.703  102.428.892  101.417.037   101.417.037 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  16.960.000 21.690.215 21.652.749 21.652.749 
0016 - Concessão de Benefícios a Servidores-DER- Plano Piloto 16.960.000 21.690.215 21.652.749 21.652.749 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  12.883.378 20.850.203 19.698.246 19.698.246 
0014 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-DER- 
Plano Piloto 9.083.378 12.040.421 11.327.294 11.327.294 
9672 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Segurança e Conservação de Próprios - DER- Plano Piloto 3.800.000 8.809.782 8.370.952 8.370.952 

Total do Programa  114.363.081 149.787.541 146.198.225 146.138.633 

 
 A seguir são apresentadas as informações dos projetos que foram realizados em 2013, por 

tipo de serviço relativo ao programa temático 6010- Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado - Transporte 
6215 – Trânsito Seguro (Vide anexo I - Andamento das Principais Ações): 
 
1. Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estr atigráfica e Semafórica: 

• Implantação, Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica (Horizontal e 
Vertical) no SRDF; 

• Implantação, Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Semafórica. 
 
2. Outras Obras / Serviços: 
• Estudos de impacto ambiental em áreas de interesse do DER/DF; 
• Estudos técnicos de engenharia para identificação de locais para instalação de 

equipamentos de fiscalização eletrônica em rodovias do DF; 
• Solução integrada de gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de 

pessoas e de cargas do SRDF; 
• Projetos de Engenharia em Rodovias do SRDF, incluindo o Anel Viário, EIA e RIMAs de 

obras rodoviárias; 
• Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia; 
• Apoio ao Policiamento e Fiscalização de Trânsito – Convênio com o BPRv; 
• Fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias do SRDF. 
• Manutenção de Equipamentos do Sistema Semafórico. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6215 – TRÂNSITO SEGURO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2460 - Campanhas Educativas de Trânsito  500.000 2.490.414 1.396.377 1.396.377 
0001 - Campanhas Educativas de Trânsito-DER-Distrito 
Federal 500.000 2.490.414 1.396.377 1.396.377 
2541 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito  18.204.411 23.781.613 20.064.675 20.064.675 
0001 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito-em 
Rodovias - Distrito Federal 15.804.411 19.081.613 19.076.456 19.076.456 
0004 - Policiamento e Fiscalização De Trânsito-Apoio A 
Fiscalização De Trânsito-Distrito Federal 2.000.000 3.800.000 988.219 988.219 
2904 - Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito  550.000 434.999 46.628 46.628 
0001 - Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito-DER- 
Sobradinho 550.000 434.999 46.628 46.628 
3208 - Implantação de Sinalização Semafórica  500.000 258.879 0 0 
3209 - Implantação de Sinalização Estatigráfica  3.000.000 1.680.000 793.158 793.158 
0001 - Implantação de Sinalização Estratigráfica-
Horizontal/Vertical em Rodovias-Distrito Federal 3.000.000 1.680.000 793.158 793.158 
4034 - Integração DER/DETRAN - Gerenciamento de 
Tráfego - Trânsito Inteligente  50.000 50.000 0 0 
4197 - Manutenção da Sinalização Estatigráfica  5.000.000 10.000.000 7.676.883 7.676.883 
0001 - Manutenção da Sinalização Estratigráfica-
Vertical/Horizontal em Rodovias - DER-DF-Distrito Federal 5.000.000 10.000.000 7.676.883 7.676.883 
4198 - Manutenção da Sinalização Semafórica  1.200.000 1.274.000 1.215.375 1.215.375 
0001 - Manutenção da Sinalização Semafórica-em Areas 
de Interesse do DER-Distrito Federal 1.200.000 1.274.000 1.215.375 1.215.375 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Total do Programa  29.004.411 39.969.905 31.193.099 31.193.099 

 
Cabe observar que algumas ações não foram efetuadas ou não foram alcançados os objetivos 

propostos, tendo em vista o contingenciamento e a limitação de recursos que foram destinados ao DER/DF, 
comprometendo a execução do Programa de Trabalho como foi proposto inicialmente pelo DER/DF ao 
GDF. 
 
3. Informações Complementares 
 
3.1. Controle Tecnológico de Obras  

 
Além de acompanhar, por demanda dos gestores dos contratos, o controle tecnológico das 

obras sobre responsabilidade do DER/DF a Diretoria de Tecnologia realizou: 
1. Projetos de Restauração de Rodovias; 
2. Dimensionamento de Pavimentos; 
3. Relatórios de Vistorias diversos. 

 
Os laboratórios subordinados à Diretoria de Tecnologia realizaram diversos ensaios, 

destacando-se principalmente os seguintes:  
1. Ensaio de rompimentos de Corpo de Prova de Concreto;  
2. Ensaios de Penetração de CAP;  
3. Extrações de betume;  
4. Ensaios com a Viga Benkelmann;  
5. Ensaio de densidades de corpo de prova de betume;  
6. Corte de asfalto;  
7. Preparação de amostras de solos;  
8. Ensaios de Índice de Suporte Califórnia;  
9. Ensaios de Granulometria.  

 
Meio Ambiente (SUTEC)  

Na área de meio ambiente, o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF realizou as 
seguintes atividades: 

– Elaboração de 11 Relatórios de Monitoramento Ambiental de obras de pavimentação 
rodoviária: Via de Ligação entre a BR-060 e a Cidade do Recanto das Emas; Via de Acesso entre a DF-190 
e o Núcleo Rural Boa Esperança; Ampliação da DF-003 no trecho entre o viaduto do Torto e a DF-051; 
Melhoramento das rodovias DF-002/DF-047/DF-051; Duplicação da BR-060; Duplicação da DF-150; 
Pavimentação da DF-100; Pavimentação da DF-125; Pavimentação da DF-230; Pavimentação da DF-430 e 
Pavimentação da DF-440/VC-263; 

– Elaboração de 11 Relatórios de Cumprimento de Condicionantes de licenças ambientais de 
obras rodoviárias: rodovia DF-001; rodovias DF-002/DF-047/DF-051; rodovia DF-003; rodovia DF-005; 
rodovia DF-079; rodovia DF-085; rodovia DF-190; rodovia DF-459; rodovia DF-473; rodovia DF-495 e via 
principal da Colônia Agrícola Sucupira; 

– Elaboração de Levantamentos Florísticos: Caixa de empréstimo rodovia VC-561 e Balão do 
Aeroporto (DF-047); 

– Elaboração do Termo de Referência para a contratação de empresa de consultoria para 
Gerenciamento Ambiental e Execução dos Programas Ambientais do Expresso DF (Eixo Sul); 

– Elaboração de 06 Projetos Executivos de Plantio de mudas: Parque Ecológico do Paranoá; 
jazida de cascalho J-329; rodovia BR-060; rodovia DF-079; rodovia DF-440 e rodovia DF-459; 

– Acompanhamento dos processos de aquisição/contratação de bens/serviços a serem 
repassados ao ICMBio e IBRAM como Compensação Ambiental pela implantação de obras rodoviárias; 

– Acompanhamento dos Termos de Compromisso assinados com o ICMBio e IBRAM para 
pagamento de Compensação Ambiental e Compensação Florestal pela implantação de obras rodoviárias; 

– Acompanhamento do Estudo Ambiental para a implantação do Corredor Eixo Norte; 
– Acompanhamento do Estudo Ambiental para a pavimentação da DF-131; 
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– Acompanhamento do Contrato nº 002/2010 com a empresa Geo Lógica Consultoria 
Ambiental Ltda., para elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto 
Central; 

– Acompanhamento do Contrato nº 033/2012 com a empresa Hidrológica Engenharia e 
Consultoria Ltda., para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) para o Trevo de Triagem Norte (TTN); 

– Acompanhamento do Contrato nº 003/2012 com a empresa Ecotech Tecnologia Ambiental e 
Consultoria Ltda., para a elaboração dos Planos de Controle Ambiental (PCA) para as obras da 
pavimentação da DF-355 e da pavimentação do Acesso à Vila Basevi; 

– Acompanhamento do monitoramento da qualidade da água feito pela CAESB no Córrego 
Vicente Pires (DF-075); Córregos Guará (DF-051) e Riacho Fundo (DF-047); Ribeirão Sobradinho, Rio 
Pipiripau, Córrego São José e Ribeirão Santa Rita (BR-020); Córregos Samambaia, Vereda da Cruz, 
Arniqueiras, Vereda grande e Vicente Pires (DF-079); Ribeirão Taguatinga (Viaduto da QNL e DF-459); 
Ribeirão São Gonçalo e Córrego Jardim (DF-355); Córrego Estiva (Ligação BR-060/Rec. das Emas); 
Córrego Paranoazinho e afluente (DF-150); Ribeirão Bananal (DF-003); 

– Acompanhamento junto ao IBRAM dos processos de licenciamento ambiental de obras 
rodoviárias e de jazidas de cascalho laterítico; 

– Acompanhamento do desenvolvimento da recuperação ambiental das jazidas de cascalho 
laterítico J-329, J-412 e J-414; 

– Requerimento junto ao IBRAM de Licenças Ambientais para as seguintes obras rodoviárias: 
Licença de Operação LO (DF-473), Licença de Operação LO (Colônia Agrícola Sucupira); Licença de 
Instalação LI (DF-001); Licença de Instalação LI (DF-230); Licença de Operação LO (DF-002/DF-047/DF-
051); Licença de Operação LO (BR-020); Licença de Instalação LI (Trevo de Triagem Norte); Licença Prévia 
LP (Corredor Eixo Sudoeste); 

– Recebimento junto ao IBRAM das seguintes Licenças Ambientais para obras de 
pavimentação rodoviária: Licença de Operação 088/2013 (DF-473); Licença de Instalação 051/2013 
(Acesso à Vila Basevi); Licença de Instalação 001/2013 (DF-047); Licença de Instalação 022/2013 (DF-230); 
Licença Prévia LP 023/2013 (Trevo de Triagem Norte); Licença de Instalação 047/2013 (DF-355); 

– Recebimento junto ao IBRAM das seguintes Autorizações Ambientais para obras de 
pavimentação rodoviária: Autorização 076/2012 (Cascalho DF-330); Autorização 014/2013 (Subtrecho 5 
Expresso DF); Autorização 023/2013 (Áreas de Empréstimo Expresso DF); Autorização 067/2013 (DF-451); 
Autorização 072/2013 (Áreas de Empréstimo Expresso DF); Autorização 029/2013 (DF-230); Autorização 
025/2013 (Bota fora DF-047); Autorização 040/2013 (DF-451); 

– Participação nas Oficinas para elaboração do Plano de Manejo da APA do Planalto Central. 
– Participação nas Oficinas para elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional de 

Brasília – FLONA; 
– Participação na Força Tarefa do IBRAM para acompanhamento constante dos processos de 

licenciamento do DER-DF junto ao referido órgão ambiental. 
 
Ocupação de Faixa de Domínio  

 O monitoramento e a fiscalização da ocupação das Faixas de Domínio das Vias e Rodovias 
integrantes do SRDF estão resumidos no quadro a seguir. 

 
A) Renovação de permissões de uso realizadas em 2013: 

 
Tipos de Ocupação  Quantidade  

Quiosques, Trailers e/ou similares 203 
Engenhos Publicitários 809 
Placas de Localização 9 
Área para eventos, estacionamentos e depósito de materiais 4 

Total  1025 

 
B) Permissões novas concedidas / Regularização de Ocupações já existentes: 

 
Tipos de Ocupação  Quantidade  

Quiosques, Trailers e/ou similares 22 
Placas de Localização 1 
Área para eventos, estacionamentos e depósito de materiais 7 

Total  30 
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C) Fiscalização das Faixas de Domínio – Atividades exercidas: 
 

Atividades exercidas  Quantidade  
Relatórios de Levantamento  9 
Relatórios de Fiscalização 408 
Relatórios de Vistoria 524 
Ocupações irregulares removidas 166 
Autos de Embargo emitidos 32 
Autos de Notificação emitidos 323 

Total  1462 

 
D) Receita proveniente da ocupação de faixa de domínio: 
 

Receita arrecadada  Valor pago (R$) 
Taxas de Vistoria R$ 16.800,00 
Taxas de Análise de Projetos R$ 21.204,50 
Taxas de Análise de Confrontação com a FXD R$  9.792,00 
Material apreendido R$ 81.012,26 
Ocupação da Faixa de Domínio R$ 3.014.823,95 

Total  R$ 3.143.632,71 
Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF 

 
Atividades desenvolvidas pela Engenharia de Tráfego  
 
a) Planejamento  

Dentre as atividades relacionadas ao planejamento, na área da Engenharia de Tráfego, temos:  

– Definição de políticas públicas relativas às áreas de estacionamento e de carga e descarga, 
a segurança de trânsito (de pedestres, de veículos motorizados, de duas rodas, de tração animal), entre 
outras; 

– Políticas públicas de destinação e uso do solo urbano, relativas à geração de viagens.  
 

b) Estudos e diagnósticos  
Realizaram-se as atividades previstas a seguir:  

– Volumes de tráfego (motorizado ou não motorizado);  
– Contagens de pedestres;  
– Pólos geradores de tráfego;  
– Acidentes de trânsito;  
– Aspectos físicos da geometria viária e demais elementos presentes na via.  
Os dados utilizados nos estudos e coletas de dados devem ser sistematizados em bancos de 

dados para que possam servir de subsídios para o acompanhamento e o monitoramento de projetos 
existentes e para que se tenha um amplo conhecimento para um bom planejamento de projetos futuros.  
 
c) Projetos Viários  

Neste segmento, realizaram-se as atividades previstas a seguir:  

– Implantação e programação de semáforos;  
– Implantação de dispositivos de fiscalização eletrônica;  
– Localização de equipamentos de segurança para pedestres;  
– Modificações em projetos geométricos de vias existentes;  
– Análise de projetos de acessos a estacionamentos e terminais;  
– Análise de projetos de circulação. 
Dentre as ações realizadas durante o ano de 2013, destacamos o convênio com a CEB – 

Companhia Energética de Brasília, para substituição das lâmpadas dos semáforos, bem como para 
implantação dos “nobreaks”. 

Na área relacionada à análise e parecer, foram analisados e emitidos 08 pareceres relativos 
aos Relatórios de Impacto de Trânsito de empreendimentos considerados como polos atrativos de tráfego, 
em atendimento ao que preceitua o artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro.  
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Após análise e auditoria em determinados pontos das rodovias do SRDF, foram sugeridas e 
implementadas algumas pequenas intervenções viárias de modo a proporcionar melhorias pontuais no 
trânsito, as quais se destacam: 

a) Alteração da velocidade de trecho em pista simples da DF- 463 entre a DF- 001 
(EPCT) e a Cidade de São Sebastião de 80 km/h para 60 km/h; 

b) Readequação/implantação de novas Placas de Sinalização Vertical em diversas 
rodovias sob circunscrição do DER - DF; 

c) Implantação de semáforos na DF – 001 (EPCT), km 69 (Granja Modelo), e na DF – 
001 (EPCT), km 27 (Jardim Botânico); 

d) Implantação de ondulações transversais em vários trechos de rodovias, entre as 
quais, na DF-128, DF-005, DF-180, DF – 290, DF – 475, DF – 205 leste e oeste e DF-430, em atendimento 
à demanda dos usuários; 

e) Readequação de retorno, com execução de caixa de acomodação, na DF – 003 
(EPIA) em frente ao Walmart – sentido Sobradinho – DF; 

f) Implantação de rotatória DF – 001 (EPCT), km 14 Paranoá – DF; 
Em 2013, foram implantados os novos equipamentos relativos à fiscalização eletrônica da 

velocidade, avanço semafórico, reconhecimento automático das placas dos veículos através da tecnologia 
OCR além, de 04 câmeras de monitoramento instaladas nos cruzamentos da DF-051 (EPGU), cruzamento 
da DF-085 (EPTG), cruzamento da DF-047 (EPAR) e cruzamento do Colorado. 

Mantivemos o reforço da fiscalização na DF-002 (Eixo Rodoviário Norte/Sul), da DF-085 
(EPTG), DF-051 (EPGU) e DF-003 (EPIA), em função das obras de readequação que passaram as 
mesmas, com implantação de vias marginais, inclusive. Coincidência, ou não, é fato que no ano de 2013 
houve uma diminuição na faixa de 2,8 %, em relação ao ano anterior, de acidentes com morte nas rodovias 
sob circunscrição do DER/DF.   
 
Fiscalização de Trânsito 

A operação do trânsito consiste no monitoramento das vias e elaboração de planos de 
circulação, baseados nos conceitos de engenharia de tráfego. 

Nas vias públicas, as condições de fluidez e segurança devem ser primordialmente buscadas 
com o auxílio da operação de trânsito, que deve zelar: 

– Pela regulamentação das operações de carga e descarga; 
– Pela fiscalização de paradas irregulares na via; 
– Pelo eficiente socorro a acidentes de trânsito; 
– Pelo monitoramento de transporte de produtos perigosos; 
– Pela implementação de desvios para a execução de obras; 
– Pela autorização para a realização de eventos especiais (maratonas, passeios ciclísticos, 

passeatas, etc.) em vias públicas; 
– Por monitorar a realização de eventos a fim de que os impactos negativos no trânsito sejam 

minimizados. 
 
Atividades desenvolvidas pela Fiscalização de Trâns ito 
 
a) Convênio com o BPRv e o DETRAN/DF 

Foram planejadas ações conjuntas desenvolvidas pelo BPRv, juntamente com o DER/DF e o 
DETRAN/DF, mediante Convênio existente entre o DER/DF e o BPRv, bem como do Convênio em entre o 
DER/DF e o DETRAN/DF, para as atividades discriminadas a seguir: 

I) Processamento de Dados – referentes às infrações de trânsito ocorridas nas vias urbanas e 
rodovias do Distrito Federal utilizando sistemas e equipamentos das duas Autarquias, a partir da interligação 
dos computadores das duas autarquias, de forma a reduzir custos e possibilitar melhor controle e 
fiscalização do tráfego no Distrito Federal; 

II) Engenharia de  Tráfego –  a utilização  de produtos, serviços, materiais  e  equipamentos  
de Engenharia de Tráfego de uma autarquia por outra; 

III) Educação de Trânsito – desenvolvimento e execução em conjunto de programas educativos 
pelas duas autarquias. 

IV) Fiscalização de Trânsito – nas rodovias e nas vias urbanas, visando aumentar a segurança 
e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de 
Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes; 
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V) Estatística – manutenção de um banco de dados referente a acidentes de trânsito no Distrito 
Federal, nas vias sob circunscrição do DETRAN/DF e do DER/DF, que possibilite o cadastramento de seus 
pontos críticos e alimentação dos dados estatísticos referentes aos acidentes de trânsito, ocorridos nas vias 
e rodovias do Distrito Federal, para possibilitar medidas necessárias a serem tomadas com vistas à 
diminuição do índice de acidentes; 

VI) Monitoramento aéreo – sobrevoo de monitoramento aéreo nas rodovias urbanas e rurais do 
DF visando identificar pontos de congestionamento para fins de planejamento conjunto das duas 
Autarquias. 
 
b) Outras atividades 

No ano de 2013, foram autuados e enviadas aos proprietários dos veículos infratores, cerca de 
635.000 notificações de infrações, considerando tanto as notificações emitidas pelos equipamentos de 
fiscalização eletrônicos, bem como pelo BPRv e pelos Técnicos de Trânsito Rodoviários do DER/DF. 

Por meio do sistema informatizado de Autorização de Tráfego para Cargas (Perigosas e 
Especiais), bem como para Eventos Desportivos e Não-Desportivos, foram emitidas de forma on-line, 98 
autorizações de eventos e 69 para transporte de cargas divisíveis e indivisíveis. 

O DER/DF conta com um Sistema para Acompanhamento dos Acidentes ocorridos nas 
Rodovias do DF, com a emissão de relatórios para atendimento às demandas existentes relacionados com: 
a) resposta aos meios de comunicação, b) a Polícia Civil e Militar, c) os interessados, mediante respectiva 
localização dos mesmos. 

Com o uso destas informações, temos condições de definir os pontos críticos nas rodovias do 
DF, buscando-se desta forma a efetivação de projetos para a minimização dos acidentes em locais que 
estão com maior incidência. 

Foi realizado, em 2013, o curso de formação e treinamento para mais 32 Agentes de Trânsito 
Rodoviários do DER/DF, de forma a torná-los capacitados a atuarem como agentes da autoridade de 
trânsito nas rodovias do SRDF, bem como curso de comando a incidentes, Ações Integradas de Segurança 
Pública em Grandes Eventos, tacógrafo e carga perigosa para os Agentes de Trânsito. 

O DER/DF visando dinamizar as atividades de fiscalização e operação no trânsito do SRDF, 
assumiu uma mesa de operação na Central Integrada e Despacho-CIADE/DF. 

Em relação às atividades dos agentes de trânsito do DER/DF, destacamos as seguintes 
operações por eles realizadas: 

a) Operação do “Eixão do Laser”, que consiste no fechamento daquela via aos domingos e 
feriados nacionais para o lazer da população; 

b) Apoio aos Distritos Rodoviários e demais unidades do DER/DF em operações de vias, 
desvios, sinalização, campanhas educativas, etc. 

c) Operação fluidez na DF-085 (EPTG), DF-075 (EPNB), DF-095, DF-003 (EPIA SUL); 
d) Reforço na operação de segurança da DF-002 (Eixo Rodoviário), visando à minimização 

dos acidentes de trânsito no trecho; 
e) Operação de reversão da descida do Colorado (DF-003), que ocorre nos dias úteis, das 

06:30 às 9:00 horas; 
f) Operação de reversão da subida do Colorado (DF-003), que ocorre nos dias úteis, das 

17:00 às 19:30 horas 
g) Participação nas 52 atividades realizadas pela Operação Funil, em parceria com o 

DETRAN/DF, BPTRAN, BPRv e PRF. 
 

Foram realizados: 
 

a) Ficha de Missão emitida: 12.775; 
b) Sinalização de Acidentes: 903 ocorrências; 
c) Operação de Fiscalização nas vias do SRDF: 6.017; 
d) Operação Fluidez: 5.107; 
e) Apoio às Obras: 1.293 apoios; 
f) Apoio à Gerência de Faixa de Domínio: 21 apoios; 
g) Apoio aos Serviços de Sinalização Viária: 252 apoios; 
h) Apoio às Campanhas Educativas da Transitolândia: 18 apoios; 
i) Veículos Abordados: 21.224 veículos; 
j) Veículos Removidos ao Depósito: 624 veículos; 
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k) Processos relatados relativos à Defesa Prévia contra as autuações de trânsito: 12.240 
processos. 
 
Educação de Trânsito 

 
Durante o ano de 2013 a Escola Vivencial de Trânsito atendeu em Campanhas Educativas 

60.131 pessoas sendo estas: 18.341 Pedestres, 660 Motociclistas, 6.019 Ciclistas e 35.111 Motoristas. 
Atendemos no total 95 escolas, nas dependências da Transitolândia, sendo 8.955 participantes, entre 
alunos e educadores. Realizamos palestras educativas em 25 escolas, totalizando 7.555 atendimentos 
externos de alunos e educadores. Participamos de eventos externos com público escolar, totalizando 
41.260 atendimentos. Total de pessoas atendidas pela Transitolândia foi de 118.013. 

Foram realizadas as seguintes campanhas educativas nas vias do SRDF: 

– As chuvas chegaram; 
– Boa Viagem; 
– Cinto de segurança e cadeirinha; 
– Álcool e direção e Carnaval; 
– Operação Funil; 
– Volta às aulas; 
– Segurança no Trânsito; 
– Dia Internacional da Mulher; 
– Aniversário de Brasília; 
– Velocidade e Celular; 
– Campanha Dia das Mães – Celular; 
– Comando Saúde; 
– Cadeirinha; 
– Copa das Confederações – Álcool e Direção; 
– Copa das Confederações – Álcool e Direção, Segurança no trânsito; 
– Orientação sobre nova lei para os Motociclistas; 
– Comemoração dia do motorista; 
– Evento “Férias no Parque”; 
– Evento Rodas da Paz; 
– Comemoração Dia Nacional do Ciclista; 
– Evento “Transporte e Cidadania”; 
– Semana Nacional do Trânsito; 
– Velocidade, Cadeirinha e Álcool x Direção; 
– As chuvas chegaram; 
– 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito e VIII INTRANS (Exposição Internacional 

de Produtos e Serviços de Transporte e Trânsito); 
– Operação Álcool e Direção; 
– Campanha de entrega de kit composto por colete refletivo, ante e adesivo refletivo; 
– Palestras e orientações sobre Segurança no Trânsito voltadas aos caminhoneiros; 
– Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito; 
– Caravana das Cidades – Programa “GDF perto de você”; 
– Campanha Álcool e Direção e Boa Viagem; 
– Participação no evento “Feira de Saúde e Bem Estar”. 

 
Na área de Planejamento do DER foram desenvolvidas inúmeras atividades conforme a seguir 

descritas: 

– Execução do Plano Plurianual, dentro da nova metodologia da SEPLAN; 
– Elaboração da Proposta Orçamentária para o ano de 2014; 
– Acompanhamento Governamental com os Relatórios Bimestrais dos Projetos e Atividades; 
– Acompanhamento dos Contratos de Obras e Serviços e outras atividades do DER/DF; 
– Efetuado o acompanhamento sistemático e periódico da execução do plano e do orçamento 

anual do DER/DF com a elaboração dos relatórios correspondentes; 
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– Análise das distorções e desvios identificados na execução do plano orçamentário, com os 
ajustes, revisão e medidas corretivas consideradas adequadas; 

– Elaboração e implantação do Planejamento Estratégico com os órgãos vinculados à 
Secretaria de Transportes; 

– Acompanhamento do Termo de Compromisso nº 8/2009 – Planejamento Estratégico 
Institucional, com a avaliação dos indicadores previstos e realizados; 

– Acompanhamento e monitoramento da execução dos projetos estratégicos no DER/DF, 
bem como a elaboração de relatórios dos planos, programas e ações, observando as diretrizes 
estabelecidas pela Secretaria de Transportes, com o objetivo de dar maior transparência e garantir 
eficiência às ações do DER/DF; 

– Monitoramento dos indicadores de desempenho institucional e da gestão por resultados no 
DER/DF; 

– Gerenciamento, controle e fiscalização de contratos e convênios e seus aditivos, firmados 
pelo DER/DF com entidades públicas e privadas, mantendo atualizados os dados pertinentes e observando 
o cumprimento dos prazos e demais obrigações pactuadas; 

– Analise periódica da posição das disponibilidades financeiras e das necessidades de 
alocação de recursos, com o controle do pagamento das parcelas dos contratos e convênios e de atestados 
da sua regularidade no que concerne ao cumprimento das cláusulas e condições que foram pactuadas; 

– Manutenção do cadastro técnico-financeiro de obras e serviços contratados; 
– Elaboração da documentação para a obtenção de recursos da Contribuição de Domínio 

Econômico (CIDE), junto ao Ministério dos Transportes; 
– Respostas à Secretaria de Transportes, Secretaria de Transparência, Casa Civil, Ouvidoria, 

Corregedoria, e outros órgãos do GDF. 
– Atualização e disponibilização da base de dados geoespaciais gerada no âmbito das 

atividades rodoviárias; 
– Atualização do Sistema Rodoviário – 2012 para a versão 2013. 
– Revisão do Sistema Rodoviário do DER/DF (SRDF) com a Elaboração de Volumes 

referentes a cada uma das áreas de atuação dos Distritos Rodoviários, com destaque para a atualização do 
SRDF para as Obras de Artes Especiais (Passarelas, Pontes e Viadutos); 

– Finalização do levantamento de toda a legislação do SRDF, com o respectivo 
escaneamento da mesma e dos mapas rodoviários já editados pelo DER/DF para disponibilização na 
internet e intranet; 

– Início em conjunto com a CTINF de Sistema para inclusão de todos os Sistemas 
Rodoviários existentes para consulta interna e externa, com previsão de término em 2014; 

– Atualização do Mapa Rodoviário do Distrito Federal, versão 2014 e início do processo 
licitatório para sua impressão para distribuição gratuita; com versão especial com os pontos turísticos do 
DF. 

– Elaboração de alguns Mapas para atender a demanda da Diretoria de Meio Ambiente do 
DER/DF, e localização de todos os engenhos publicitários nas Rodovias do Distrito Federal para atender a 
Diretoria de Faixa de Domínio; 

– Confecção de Mapas para documentação da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico– CIDE; 

– Promoção do Curso Noções Básicas de Sistema de Posicionamento Global – GPS para o 
DER/DF, bem como para uma turma externa ao DER/DF para servidores das unidades de conservação do 
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM); 

– Participação no Comitê Gestor de Geoinformações do Distrito Federal da SEDHAB/GDF; 
– Treinamentos de Capacitação em Georreferenciamento de Imóveis Rurais em Extensões 

para o ArcGis 10 e no ArcGis 10.1; 
– Elaboração de dados complementares referentes a processos relacionados à área de 

georeferenciamento; 
– Levantamento de todas as obras executadas pelo DER/DF desde a sua fundação em 1960 

até 2013, para fins de cadastro e de planejamento e publicação de exemplar com todas estas informações; 
– Continuação do levantamento do mapeamento dos processos das várias áreas do DER/DF; 
– Continuidade dos trabalhos da Comissão de Reestruturação do DER/DF, com vistas ao 

atendimento de criação de novas Diretorias, Gerências e Núcleos; 
– Alimentação e atualização do SIRGEO – Sistema de Georeferenciamento, com a 

continuidade em 2013, constando das seguintes etapas: 
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� Conversão da base Cartográfica; 
� Banco de dados Espacial; 
� Atualização do Sistema existente; 
� Desenvolvimento de novas funcionalidades; 
� Manutenção e suporte técnico. 

Realizações na área de Tecnologia da Informação 
Redes, Infraestrutura e Suporte aos Usuários 

Com a criação do Sistema SISHELP, elaborado pela GEOPE e desenvolvido pela Gerência de 
Sistemas - GESIS, a equipe de informática conseguiu organizar os chamados “ocorrências”, através da 
implementação das melhores práticas preconizadas na Information Technology Infrastructure Library – ITIL. 

Os administradores de rede estão em constante qualificação através de cursos voltados para a 
plataforma Microsoft, haja vista a predominância de diversas soluções no DER/DF. Tais soluções, 
especialmente aquelas de redes, aliadas a aquisição de novos equipamentos de TI, tem permitido aos 
administradores de rede uma efetiva organização corporativa, o que tem proporcionado segurança, 
disponibilidade e confiabilidade da infraestrutura de TI no DER/DF.  

No ano de 2013 foram efetuados 3.345  atendimentos de suporte aos usuários do DER/DF e 
BPRv, no período janeiro a dezembro de 2013. Se destacam as atividades abaixo: 

1. Implantação de um novo sistema de Back-up por meio de software livre (BACULA); 
2. Reorganização do CPD, incluindo a organização dos cabos dos petepenner; 
3. Manutenção do No-Break no Ed. Sede – Para garantir a salvaguarda eficiente dos dados, a 

CTINF, especialmente em relação às máquinas servidoras centrais, conta hoje com tecnologia que permite 
que operações e equipamentos estratégicos sejam finalizados ou desligados com segurança; 

4. Troca de barramento NO-Break no Parque Rodoviário – Para garantir a salvaguarda 
eficiente dos dados. A CTINF, especialmente em relação a uma máquina servidora, conta hoje com 
tecnologia que permite que operações e equipamentos estratégicos sejam finalizados ou desligados com 
segurança; 

5. Criação de novo servidor de Banco de Dados - Por solicitação da Gerência de Sistema – 
GESIS, foi criado um novo servidor com propósito de facilitar o acesso ao sistema interno ACT, assim 
diminuindo os impactos de instalação em múltiplos clientes. Esse mesmo servidor partiu de uma solicitação 
da Softplan, empresa prestadora de serviços no DER/DF, e foi endossado pela GESIS. O acesso 
inicialmente se dará somente via rede interna, posteriormente, podendo ser disponibilizado para acesso 
externo; 

6. Implantação do sistema de monitoramento – Atividade de criação e configuração do servidor 
de monitoramento de ativos de redes. Ele pode monitorar tanto hosts quanto serviços, emitindo alertas 
quando ocorrerem problemas e também quando esses problemas forem resolvidos, garantindo uma 
resposta rápida e atuando na prevenção de incidentes; 

7. Implantação do sistema de controle de chamados CitSmart; 
8. Implantação do sistema de controle de arquivos de engenharia – ProjectWise; 
9. Criação de máquinas virtuais; 

10. Implantação de um novo firewall e balanceamento de Link; 
11. Migração de máquina física para máquinas virtuais; 
12. Criação de um ambiente para o processo de digitalização; 
13. Reestruturação do controle de domínio – Por solicitação da CTINF, como pré-requisito do 

projeto de criação de novo servidor de arquivos, em paralelo está se reestruturando o controlador de 
domínio de forma a garantir hierarquia no nível de acesso a arquivos e recursos da rede e organização do 
AD; 

14. Implantação e configuração de telefonia VOIP. 
 
Sistemas Próprios 

Abaixo estão listadas resumidamente as atividades realizadas durante o exercício de 2013 
nesta área. 

 
Sistema de Controle do Auxílio Saúde  

Esse sistema permite a gestão de datas, valores e beneficiários atendidos, culminando com a 
possibilidade de retirada automática daqueles que não estiverem em dia. 
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Operação distribuída no SISMAE 
� O Sistema de Manutenção de Máquinas e Equipamentos – SISMAE, trata-se de controles 

específicos que permite que as Ordens de Serviços de Manutenção  – OSM’s sejam alimentadas em 
tempo real  diretamente pelos servidores das encarregadorias responsáveis pela execução dos serviços. 
 
Folha de ponto integrada com o SIGRH 

 
� A mais recente integração SISPE x SIGRH  se deu pela folha de ponto  dos servidores do 

DER/DF, que é rodada desde 2012 pelo SISPES, e em 2013 passou a contemplar as informações de 
férias, abonos, pontos facultativos e feriados . 
 
Leitor de código de barras do SISPAT 
 
 
Implantação do ProjectWise – Bentley 

 
Foram capacitados na ferramenta 16 (dezesseis) servidores da SUTEC e 6 (seis) servidores da 

CTINF. 
 

Sistemas Próprios Mantidos em Produção 
 

a. SISDOC V3 - Sistema de Controle de Documentos Versão 3; 
 
b. SISCAS - Sistema de Controle do Auxílio Saúde; 

 
c. SISPES - Sistema de Controle de Pessoal; 
 
d. SISMAT - Sistema de Controle de Material; 

 
e. SISPAT - Sistema de Controle de Patrimônio; 

 
f. SISMAE - Sistema de Manutenção de Máquinas e Equipamentos; 

 
g. SISVISITANTE - Sistema de Controle de Visitantes; 

 
h. SISEVI - Sistema de Educação Viária; 

 
i. SISPLAC - Sistema de Placas; 

 
j. SISHELP - Sistema de Help Desk; 

 
k. Site da Transitolândia 
 
� Solução disponível na Internet através do endereço http://transitolandia.der.df.gov.br/, que 

tem por objetivo divulgar as funções e atividades da Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia.  
 

l. Ouvidoria 
 
� Solução disponível na Internet através do endereço do site do DER/DF, www.der.df.gov.br, 

no link “Ouvidoria do DER/DF”.  
 

m. Licitações 
 

� Módulo sistêmico desenvolvido para gerar os anexos dos pregões eletrônicos do DER/DF.  
 

n. Portal Intranet 
 

� Solução que integra notícias, informações e serviços relevantes à comunidade interna do 
DER/DF. 
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o. Portal Internet – SITE 
 

� Solução que integra notícias, informações e serviços relevantes ao cidadão, tais como 
licitações, pedidos de autorização especial de tráfego, pedidos de ocupação de faixa de domínio, 
procedimentos relativos a multas de trânsito, dentre outros.  

 
Parceria com Terceiros 
 

1. Tecnolta;  
2. ORBITEL;  
3. NETWORLD;  
4. CENTRAL IT;  
5. WORK LINK;  
6. BENTLEY;  
7. POLIGRAPH;  
8. MICROSOFT.  
9. Governo do Distrito Federal  – Disponibilização de sistemas que são centralizados. São 

eles:  
a. SIGGO – Sistema Integrado de Gestão Governamental. 
b. SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. 
c. SICOP – Sistema Integrado de Controle de Processos. 
d. SOIOWEB – Sistema de Ouvidoria e Informação. 

 
Procuradoria Jurídica (PROJUR) 

 
A Procuradoria Jurídica, unidade de consultoria jurídica do DER/DF, no decorrer do exercício 

de 2013, promoveu os seguintes atos administrativos e judiciais: 
 

Atos  Quantidade  
Pareceres 218 
Ofícios 550 
Ações Judiciais 87 
Memorandos 314 
Cartas de Cobrança 35 
Publicação de Extratos no DODF 225 
Contratos 47 
Convênios e congêneres 7 
Termos Aditivos 209 
Autos Suplementares referentes a ações judiciais em que o DER/DF é parte* 386 
Audiências judiciais 48 

 
Face à devolução pela Procuradoria Geral do Distrito Federal dos autos suplementares 

referentes às ações judiciais onde o DER/DF é parte, com acompanhamento dos Procuradores da PGDF 
em exercício nesta Autarquia, foram remetidos a este Departamento 386 (trezentos e oitenta e seis) 
processos para acompanhamentos das ações judiciais. 
 
4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Autarquia 

A atuação do DER/DF estimulando e promovendo melhoria e desenvolvimento do Sistema 
Rodoviário do DF, conforme os destaques mencionados neste relatório visaram à cooperação com o 
Governo no alcance da melhoria do funcionamento do Estado por meio do compartilhamento de recursos e 
conhecimento, da diminuição do desperdício em suas ações e discussões com vista ao bom funcionamento 
das vias públicas, na construção, conservação e restauração das rodovias do SRDF e dos Municípios 
limítrofes que fazem parte da Região Integrada de desenvolvimento do DF e entorno e de forma mais 
efetiva na implementação das políticas públicas. 

Por intermédio dos 5 (cinco) Distritos Rodoviários/SUOBRA, o DER-DF vem efetuando a 
manutenção rotineira e periódica dos 1.822 km de rodovias do SRDF, bem como atendendo a diversos 
pleitos de várias Secretarias, das Administrações Regionais, de Associações de Produtores Rurais e outras 
comunidades. Em solenidades públicas tem sido destacado pelos governantes o papel do DER/DF na 
consecução dos objetivos traçados e como parceiro das comunidades rurais, promovendo a interligação 
com as cidades do DF e do Entorno. 
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O Distrito Federal constitui um importante centro de distribuição de cargas pelos corredores de 
transporte interligados no DF. Hoje, não somente o Distrito Federal, mas também o entorno, dispõem de 
uma rede de rodovias que, mantidas pelo DER/DF, atendem as necessidades de transporte de pessoas, de 
mercadorias e de escoamento da produção agropecuária. 

O DER/DF visando atender ao Macrodesafio Governamental de “Aumentar a qualidade de vida 
promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso 
sustentável dos recursos naturais”, com ênfase nos objetivos estratégicos: OE 1-Garantir transporte público 
de qualidade; OE 2 – Garantir mobilidade urbana sustentável; OE8 - Garantir a qualidade ambiental no DF; 
OE9 – Fomentar o Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial com sustentabilidade e justiça social, 
promovendo moradia digna, envidou todos os esforços para conseguir atender a orientação governamental. 

Para a melhoria da infraestrutura viária foram realizadas obras de pavimentação de rodovias, 
duplicação e implantação de terceiras faixas, restauração e alargamento de pontes e viadutos, implantação 
de passarelas, ciclovias, adequação de interseções, e outras intervenções que conduzam ao aumento de 
capacidade das rodovias com elevado Volume Médio Diário; construção de novas ligações rodoviárias; 
pavimentação de algumas rodovias vicinais; conservação e manutenção do patrimônio já existente, além da 
sinalização, controle de tráfego e fiscalização eletrônica. 

O DER-DF vem efetuando a manutenção rotineira e periódica dos 1.822 km de rodovias do 
SRDF, bem como atendendo a diversos pleitos de várias Secretarias, das Administrações Regionais, de 
Associações de Produtores Rurais e outras comunidades. Em solenidades públicas tem sido destacado 
pelos governantes o papel do DER/DF na consecução dos objetivos traçados e como parceiro das 
comunidades rurais, promovendo a interligação com as cidades do DF e do Entorno. 

Em 2013 os investimentos previstos em infraestrutura foram direcionados a ações de 
adequação, melhoramento e aumento de capacidade nas rodovias DF-180, DF-230, DF-345, DF-355, DF-
047 (EPAR), Elaboração de Projetos construção, duplicação e recuperação de rodovias e objetivaram 
melhor trânsito da Saída Norte, facilitar o Trânsito de moradores do Plano Piloto e Administrações Regionais 
e também eliminar os constantes engarrafamentos verificados no final da Asa Sul, na EPTG, na EPGU e na 
EPNB; ampliar a capacidade de transporte dos eixos de ligação Plano Piloto com as cidades satélites, com 
a criação de faixas adicionais, sinalização semafórica, implantação de faixas exclusivas para transporte 
público, ciclovias, viadutos, dentre outras. 

Elaborou relatórios de cumprimento das condicionantes de licenças ambientais; de 
monitoramento ambiental; de acompanhamento de recuperação ambiental; recuperação de áreas 
degradadas; levantamentos florísticos e plano de desmate. 

Na área de Engenharia de Tráfego desenvolveu levantamento estatístico de tráfego e de 
velocidades; estudos técnicos sobre fiscalização eletrônica nas rodovias do DF; sobre localização de locais 
críticos de acidentes de trânsito nas rodovias do DF; executou diversos projetos de engenharia de tráfego, 
visando a segurança dos veículos e pedestres. 

Internamente implantamos o Planejamento Estratégico do DER/DF 2012-2022. Em 2013 uma 
segunda etapa de trabalho relativa ao Planejamento Estratégico foi desenvolvida pela Coordenação de 
Planejamento do DER/DF-COPLAN. Nessa segunda etapa, foi estabelecido o “Painel de Acompanhamento 
das Iniciativas Estratégicas”, compreendendo a Avaliação, o Monitoramento e o Controle das Iniciativas 
Estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico 2012-2022, com destaque para o ano base de 2013. 
Neste Painel está sendo observado o andamento/evolução do processo de planejamento do órgão, com 
avaliação a ser efetuada no início de 2014, com todas as áreas envolvidas. 

As iniciativas estratégicas são resultados quantitativos e/ou qualitativos que o DER/DF 
pretende alcançar num determinado intervalo de tempo, desdobrados a partir da Visão do DER/DF para o 
período de 10 anos. O resultado visado é tornar o DER/DF uma entidade de excelência para os usuários do 
Sistema Rodoviário do Distrito Federal, funcionando como condutor do caminho, da visão e do cumprimento 
da sua missão: “Garantir a infraestrutura viária e operar o sistema rodoviário do Distrito Federal”. Este 
monitoramento e a avaliação final do Planejamento Estratégico tem permitido verificar se a execução do 
processo de planejamento está caminhando em direção ao rumo estabelecido, o cumprimento dos 
objetivos, metas, desafios e projetos estabelecidos no Planejamento Estratégico. 

O plano estabelecido compreendeu as seguintes ações: a) Desdobramento dos objetivos 
estratégicos em iniciativas estratégicas (projetos e atividades) com responsáveis, produtos e prazos de 
execução; b) Realização de uma reunião com o staff de cada área envolvida, com o estabelecimento de 
prazo, responsável e situação atual de cada iniciativa estratégica relacionada no Planejamento Estratégico 
de 2012-2015, com destaque para o ano base de 2013; c) Acompanhamento junto aos responsáveis pelas 
iniciativas, realizado com periocidade bimestral, com o acompanhamento e supervisão da Coordenação de 
Planejamento – COPLAN e suas unidades; d) Compatibilização das iniciativas com os recursos 
orçamentários disponíveis para o exercício. O Planejamento Estratégico que está sendo implantado no 
DER/DF foi finalizado e aprovado pela Diretoria Colegiada e pelo Conselho Rodoviário do DER/DF. 
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A nossa responsabilidade envolve, portanto o alcance de resultados concretos e temos 
realizado gestões junto as Secretárias de Planejamento e de Governo para que os tetos orçamentários 
estabelecidos sejam factíveis, que não sejam promovidos cortes de despesa quando da consolidação da 
proposta orçamentária, principalmente relativos a obras e instalações; que os fluxos de liberação de 
recursos sejam compatíveis com o cronograma físico-financeiro das obras e serviços; que as despesas de 
custeio sejam atendidas nos valores e prazos pactuados; e que possamos contar com os recursos 
adicionais solicitados quando da elaboração da proposta orçamentária para atendimento às demandas da 
sociedade. Nossa contribuição em 2013 não foi maior devido às limitações orçamentárias e financeiras. 

Entendemos que o DER/DF tem sempre contribuído e se empenhado no sentido de cumprir 
com efetividade para a consecução das Politicas Públicas e incluir-se entre as organizações que perseguem 
o caminho da excelência. 

As perspectivas para 2014 são muitas. São propósitos maiores e permanentes do DER-DF: 
controle efetivo das faixas de domínio das rodovias do DF; fortalecimento da imagem institucional da 
Autarquia junto aos servidores e a comunidade; integração com outros órgãos públicos para a consecução 
de programas e atividades que concorram para a melhoria da infraestrutura rodoviária do DF; redução do 
número de acidentes nas rodovias do DF; aprimoramento das atividades de construção e manutenção das 
rodovias, tendo sempre por visão promover maior conforto, segurança e fluidez do trânsito e garantir 
padrões de qualidade nos serviços prestados à sociedade. 

São projetos expressos para 2014: atender a problemas estratégicos de infraestrutura 
rodoviária, com a continuidade da implantação dos corredores de transporte; aprovar os estudos de impacto 
de pólos geradores de tráfego; construir ciclovias ao longo das rodovias; aumentar a segurança de trânsito, 
garantindo a fluidez com a construção de viadutos/pontes, alargamentos, duplicação, pavimentação e 
restauração de rodovias; iniciar novos projetos fundamentais para o GDF, como a construção do Anel 
Viário; tudo isto sendo realizado, preservando-se as nascentes, a fauna e a flora existentes na região. 
 



Relatório Anual de Atividades – METRÔ – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1283 

20.4. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERA L – METRÔ-DF – 
UO: 26.206 

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF é uma Empresa Pública de 
Direito Privado, sob a forma de sociedade de ações, instituída pelo artigo 1º da Lei GDF nº 513, de 28 de 
julho de 1993, regida pela Lei Federal nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, integra a Administração 
Indireta do Distrito Federal na forma do artigo 3º, inciso II e parágrafos, da Lei Federal nº 4545, de 10 de 
dezembro de 1964 e é vinculada à Secretaria de Transportes, tendo as competências de planejar, projetar, 
construir, operar e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal Sobre Trilhos, assim 
como explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados 
ou decorrentes de sua atividade produtiva. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 95 94 178 615 982 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 49 - 02 - 51 

Requisitados Órgãos do GDF 12 - - - 12 

Outros Estagiários 50 - - - 50 

Subtotal (Força de Trabalho) 206 94 180 615 1.095 

(+) Cedidos para outros órgãos 04 - 16 - 20 

Total Geral 210  94 196 615 1.115 

 
1. Realizações  

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 
 

 
OBJETIVO GERAL:  

Melhorar as condições de mobilidade e de acessibili dade da população do Distrito Federal a partir da 
implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1816 - Implementação da Linha 1 do Metrô  29.178.402 368.920 285.587 0 
0001 - Implementação da Linha 1 do Metrô--Distrito Federal 29.178.402 368.920 285.587 0 
2756 - Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário  180.615.565 180.590.654 177.622.368 168.587.960 
6136 - Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário--
Distrito Federal 180.615.565 180.590.654 177.622.368 168.587.960 
3007 - Amp liação da Linha 1 do Metrô  144.799.215 18.115.169 5.614.229 2.122.007 
0003 - Ampliação da Linha 1 do Metrô-Asa norte- Plano Piloto 48.098.045 5.795.066 1.628.126 615.382 
0004 - Ampliação da Linha 1 do Metrô-- Ceilândia 47.069.179 6.918.099 2.750.972 1.039.784 
0005 - Ampliação da Linha 1 do Metrô-Ampliação da Linha 1 do 
Metrô-- Samambaia- Samambaia 49.631.991 5.402.004 1.235.130 466.842 
3014 - Implantação do Metrô -Leve - VLT 151.023.864 17.255.226 88.560 88.560 
0001 - Implantação do Metrô- Leve - VLT--Distrito Federal 94.723.431 10.088.560 88.560 88.560 
3087 - execução de Obras de Acessibilidade  1.500.000 8.854 8.854 8.854 
0002 - execução de Obras de Acessibilidade-Metrô-Distrito Federal 1.500.000 8.854 8.854 8.854 
3133 - Implantação do Metrô -Leve Sub terrâneo - VLT esplanada  100.000 0 0 0 
3134 - Aquisição de Trens  17.805.999 21.804.404 1.515.836 1.515.836 
0001 - Aquisição de Trens-- Águas Claras 17.805.999 21.804.404 1.515.836 1.515.836 
3467 - Aquisição de equipamentos  1.700.000 0 0 0 
3711 - Realização de estudos e Pesquisas  100.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  700.000 85.000 69.623 69.623 
0061 - Capacitação de Servidores-Área Fim do Metrô- Águas 
Claras 700.000 85.000 69.623 69.623 
4125 - Modernização do Sistema Metroviário  2.000.000 0 0 0 
5002 - Reforma das edificações do Sistema Metroviário  500.000 89.522 89.522 89.522 
0001 - Reforma das edificações do Sistema Metroviário--Distrito 
Federal 500.000 89.522 89.522 89.522 
5071 - Construção de estacionamentos  450.000 0 0 0 

Total do Progr ama 530.473.045 238.317.749 185.294.579 172.482.362 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0002 – Implantar e manter a infraestrutura de trans porte ferroviário.  
 

Indicadores:  
 

Denominação do indicador Unidade de 
Medida 

Índice mais 
Recente 

Apurado 
em 

 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Passageiros transportados/mês 
(x 1000) Pessoas 3.380 30/06/2011 Mensal 

4.420/ 
3.243 

4.940/ 
3.647 5.720 6.240 METRÔ 

Intervalo médio entre trens 
Segundos 

/Pico 240 30/06/2011 Diária 180/220 180/220 162 162 METRÔ 

Satisfação do usuário % 75,5 30/11/2010 Anual 80/84,60 80/84,40 80 80 METRÔ 

  
Nas atividades de Operação e Manutenção vinculadas às realizações finalísticas do METRÔ-

DF ao longo do ano de 2013, pode-se destacar a manutenção da oferta de serviço de transporte público 
com a incorporação de melhoria do conforto nas viagens com a condução dos trens através da operação do 
Sistema de Condução Automática de Trens (ATO) e a utilização de 24 trens nos horários de pico, havendo 
disponibilidade total de 32 trens na Companhia. 

 
Características do sistema 

São aproximadamente 42 quilômetros de via comercial em uma configuração em Y, permitindo 
que a circulação ocorra com dois destinos diferentes a partir da estação Central (CTL): a Linha Verde que 
atende ao ramal Ceilândia com 32,6 km de extensão e 8 estações operacionais, e a linha Laranja que 
atende ao ramal Samambaia com 27,5 km de extensão e 4 estações operacionais. O trecho em comum é 
denominado de Tronco, possui 19,4 km e 12 estações operacionais, compreendendo o trecho de via entre a 
estação Central (CTL) e Águas Claras (CLA).  

O sistema tem sua alimentação elétrica realizada por 17 subestações retificadoras que provêm 
a alimentação de tração de 750 Vcc e a alimentação de corrente alternada em 13.8 Kvca para as estações, 
pátios e Complexo Administrativo e Operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                 Figura 1 – Mapa de sistema. 
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Passageiros transportados 
 
O METRÔ-DF transportou uma média mensal de 3,65 milhões de usuários ao longo de 2013. 

Esse valor é 12,65% superior à apresentada em 2012, quando foram transportados em média 3,24 milhões 
de usuários por mês. 

As metas traçadas no PPA 2012-2015 consideravam a integração tarifária, o que não ocorreu. 
Em agosto de 2013, o METRÔ-DF obteve o seu maior número de usuários transportados mensalmente 
neste ano, 4.012.281. Em 2012, o maior número de usuários transportados foi 3.780.901, valor atingido em 
maio.  

 
 

 
         Figura 2 – Usuários transportados, total mensal (em milhares). 

Intervalo Médio entre os Trens 
 

A oferta de serviços é feita de acordo com a demanda atual, havendo diferenciação entre dias 
úteis, sábados, domingos e feriados. A oferta também varia ao longo do dia, conforme mostra a tabela a 
seguir, com dados relativos a 2013: 

Dia Período Horário Trens Intervalo no tronco 

Segunda a Sexta 

Pico matinal 06:00 - 09:00 24 3min40s* 

Vale diurno 09:00 – 16:45 12 7min20s 

Pico vespertino 16:45 – 20:15 24 3min40s* 

Vale noturno 20:15 – 23:30 8 11min 

Sábado 

Pico matinal 06:00 - 09:00 14 6min15s 

Vale diurno 09:00 – 16:45 10 8min50s 

Pico vespertino 16:45 – 19:00 12 7min20s 

Vale noturno 19:00 – 23:30 8 11min 

Domingos e Feriados Durante todo o período 07:00 – 19:00 8 11min 

Tabela 1 – Horários de operação e oferta de trens em 2013 

A meta prevista no PPA 2012-2015 para o exercício de 2013 era de 180 segundos/pico. 
Atualmente, os índices alcançados nos picos matinal e vespertino atingem 220 segundos/pico. 

 

Satisfação do usuário 
Este indicador surgiu como meta a partir deste PPA, demonstrando a importância que o 

METRÔ-DF investe no usuário final do sistema – o cidadão. 
Os dados registrados no METRÔ-DF, durante o exercício de 2013, sinalizam uma queda nos 

índices de reclamações relacionadas à operacionalização do sistema e na questão de segurança.  A 
ratificação desses dados é baseada no resultado da pesquisa de satisfação do usuário que foi iniciada no 
final do exercício, e que mostrou um índice de 84,4%. 
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Este resultado mantém o padrão conquistado em 2012 (84,60%) e demonstra o 
reconhecimento da população à qualidade do sistema metroviário como o transporte público de excelência 
do Distrito Federal. 

 
Operações especiais e eventos diferenciados 

- Feriado 1º de janeiro de 2013 – Não houve Operação neste dia; 

- Devido ao período de carnaval houve operação diferenciada nos dias 09, 11 e 12/02 das 
06h00 às 02h00, com 10 trens; no dia 10/02 das 07h00 às 02h00, com 10 trens; no dia 13/02 com 14 trens 
no pico da manhã, 10 trens no vale da manhã, 18 trens no pico do almoço, nos demais horários foi ofertado 
a quantidade padrão dos dias úteis; 

- Aniversário de Brasília - Operação diferenciada no dia 20/04 das 06h00 às 24h00, e do dia 
21/04/2013 das 07h00 à 01h00 do dia 22/04/2013; 

- Festividades de Pentecostes - Operação diferenciada entre os dias 15 a 18/05, das 06h00 
às 24h00; no dia 19, das 06h00 às 21h00; 

- Jogo de futebol no Estádio Nacional - Operação diferenciada no dia 26/05 das 07h00 às 
22h00; 

- Jogo da Copa das Confederações e evento na Esplanada dos Ministérios - Operação 
diferenciada no dia 15/06 das 06h00 à 01h00 do dia 16, com a circulação de 24 trens a partir de 11h00 até o 
fim da operação; 

- Operação diferenciada no dia 20/06 devido a protestos realizados na Esplanada dos 
Ministérios, ampliada até à 01h30min, com 12 trens em circulação desde o término do horário de pico da 
noite até o final da operação; 

- Operação diferenciada no dia 28/07 devido aos testes do sistema ATO, das 07h00 às 
12h00, com circulação de 20 trens circulação alternada com 2 trens para CEI e 1 trem para SAM; 

- Eventos culturais, artísticos e esportivos no Estádio Nacional, no Centro de Convenções e 
arredores - Operação diferenciada no dia 24/08 das 05h30 às 23h30, e no dia 25/08 das 05h30 às 20h00; 

- Dia da Independência do Brasil - Operação diferenciada das 07h00 às 20h00; 

- Jogo de futebol no Estádio Nacional - Operação diferenciada no dia 06/10 das 07h00 às 
20h00; 

- Feriado de Nossa Senhora Aparecida - Operação diferenciada no dia 12/10 das 07h00 às 
20h30; 

- Paralisação dos metroviários - Operação diferenciada no dia 21/10 das 6h00 às 23h00 com 
7 trens; 

- Greve dos metroviários - Operação diferenciada nos dias 22 e 23/10 das 6h00 às 23h00 
com 7 trens. 

- Operação diferenciada no dia 26/11 devido estratégia do Metrô/DF durante a paralisação 
dos rodoviários: Pico da manhã com 25 trens (até às 10h), horário de vale com 14 trens e pico da tarde 
(iniciado antecipadamente às 16h00) com 26 trens, embarque CTL-1 para CEI e CTL-2 para SAM (até às 
20h00), horário de vale da noite com 12 trens; 

- Operação diferenciada no dia 30/11 devido ao feriado do dia do Evangélico, das 07h00 às 
19h00, com 9 trens no pico da manhã e circulação de 12 trens a partir das 15h00 até o final da Operação 
Comercial; 

- Operação diferenciada nos dias 15 e 22/12 devido ao período do Natal, com a circulação de 
8 trens das 07h00 até as 23h30. 

 

Viagens realizadas 
Em 2013 o METRÔ-DF realizou um número maior de viagens em relação ao ano anterior com 

um total de 114.467 frente a 111.045 em 2012. O valor de 2013 é superior em 3,08% maior em relação a 
2012. Apenas em outubro de 2013 o índice de viagens realizadas ficou abaixo da média de 2012, atingindo 
92,23% frente a 95,96% de média no ano anterior, devido à paralisação seguida de greve dos metroviários 
entre os dias 21 e 23. 

Desconsiderando os meses de janeiro de 2012 e outubro de 2013, em virtude das greves 
ocorridas, a média mensal das viagens realizadas nos demais foram ligeiramente superiores àquelas 
efetuadas no ano anterior. 
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Mês 
2012 2013 

Programadas Realizadas % Programadas Realizadas % 

Janeiro 9.852 6.970 70,75 
9.704 9.625 99,19 

Fevereiro 9.165 8.951 97,67 
8.912 8.832 99,10 

Março 10.147 9.962 98,18 
9.491 9.378 98,81 

Abril 9.344 9.065 97,01 
9.855 9.765 99,09 

Maio 10.012 9.875 98,63 
10.036 9963 99,27 

Junho 9.637 9.481 98,38 
9.621 9474 98,47 

Julho 9.874 9.797 99,22 
10182 10211 100,28 

Agosto 10.076 9.953 98,78 
10091 10068 99,77 

Setembro 9.162 9.053 98,81 
9.481 9.468 99,86 

Outubro 9.890 9.636 97,43 
10.013 9.235 92,23 

Novembro 9.091 8.957 98,53 
9.144 9.080 99,30 

Dezembro 9.466 9.345 98,72 
9.409 9.368 99,56 

Total 115.716 111.045 95,96 115.939 114.467 98,73 
Tabela 2 – Viagens realizadas. 

Evolução de Quilometragem dos Trens 
A partir do ano de 2011 a distribuição de quilometragem percorrida por ambas as frotas tem se 

mantido numa constante, conforme se pode observar na figura abaixo:  

 
Figura 4- Quilometragem percorrida por frota. 

MKBF (Média de Quilometragem entre Falhas) 
Os índices referentes à média de quilometragem entre falhas (MKBF) das frotas S-1000 e S-

2000 são apresentados no gráfico a seguir, no qual se pode observar um aumento constante nas frotas S-
1000 e 2000, o que representa uma melhoria na qualidade da manutenção: 
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Figura 5 – Evolução do MKBF dos trens das frotas S-1000 e S-2000. 

 
A análise do MKBF mensal de ambas as frotas mostra que, a partir mês de janeiro o MKBF dos 

trens da frota S-1000 e S-2000 demonstraram um aumento mais significativo nos trens da frota S-2000. E 
que, apesar da ligeira queda no mês de novembro, ainda mantém a tendência de crescimento. Tal fato pode 
ser atribuído às ações de: estudos de falhas reincidentes, análises mensais das falhas que impactaram 
diretamente a operação e demais ações promovidas pela equipe da Divisão de Manutenção de Material 
Rodante. 

 

 
Figura 6 - Gráfico da evolução mensal do MKBF da frota S-1000 em 2013. 

 

 
Figura 7- Gráfico da e evolução mensal do MKBF da frota S-2000 em 2013 
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Citamos, abaixo, importantes projetos de modernização que estão sendo desenvolvidos no 
METRÔ-DF: 

- Modernização de Inversores IGBT: dos 80 inversores disponíveis para a frota série 1000, 50 
encontram-se modernizados, onde 44 possuem tecnologia IBGT e 6 ainda estão com a primeira versão 
modificada do GTO, sendo que a modernização desses últimos já está contemplada; 

- Implantação do ATO nos trens S-1000: acompanhamento do processo de implantação do 
sistema ATO embarcado nos trens S-1000, incluindo testes em campo, pendências, impactos operacionais 
e liberação e recebimento dos trens; 

- Acompanhamento e auxílio técnico na implantação do sistema de mídia da TV Minuto em 
estações; 

- Participação no projeto de mudança dos servidores da rede administrativa para uma nova 
sala no prédio do CCO. A OMSF contribui com amparo técnico ao projeto elétrico e civil; 

- Elaboração de especificação para retrabalho em disjuntores de média tensão (15 kV); 

- Lançamento de novo sistema de cabos de fibra óptica que objetiva renovar a malha de 
transmissão de dados da Companhia. O projeto é a primeira etapa de uma concepção de modernização da 
rede de dados e telefonia do METRÔ-DF, buscando a atualização da mesma através de um novo estudo 
incluso na expansão/modernização do sistema. Após a aquisição dos ativos de rede, o METRÔ-DF poderá 
modernizar diversos sistemas antes de se tornarem obsoletos, como radiocomunicação, telefonia e CFTV.   

Destacam-se, aqui, as atividades desenvolvidas relacionadas aos diversos projetos sob 
responsabilidade do METRÔ-DF:   

 
a) Contrato nº 001/92 – Consórcio Brasmetrô – Imple mentação da Linha 1 Metrô-DF 

- Restaram não finalizadas as Estações 104, 106 e 110 Sul, bem como a Estação e 
Passagem de Pedestre Onoyama que serão objeto de uma nova licitação; 

- Foi medido o valor de R$ 1.670.410,00 (um milhão seiscentos e setenta mil e quatrocentos 
e dez reais), referente a projetos civis, sinalização e controle. 

 

b) Contrato nº 014/2009 – Aquisição de 12 novos tre ns e modernização da frota existente 
Acompanhamento do Contrato nº 014/2009 – pactuado entre a empresa Alstom Brasil e 

Energia e Transporte Ltda e o Metrô-DF, que deu continuidade na execução dos serviços de Modernização 
da Frota série 1000, contrato este que tem financiamento junto ao BNDES. 

Foi medido o montante de R$ 4.448.865,41 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil 
oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), relativo aos serviços abaixo discriminados: 

- Conclusão da instalação e testes dos Equipamentos nos trens 02 e 13; 

- Emissão de Certificado de Recebimento Provisório CRP trens 02 e 13; 

- Conclusão da Instalação e Teste dos Equipamentos nas Estações (E01, E02, E03, E04 e 
E05); 

- Emissão de CRP de cada Estação - (E01, E02, E03, E04 e E05); 

- Conclusão da Instalação e Teste dos Equipamentos nas Estações (E10 e E11); 

- Emissão de CRP de cada Estação - (E10 e E11). 
 

c) Contrato nº 005/2012 – Engevix – Serviços Técnicos Especializados para a Revisão do 
Projeto Funcional-Operacional e para a elaboração dos Projetos Básicos e Executivo das Obras Civis e dos 
Sistemas Fixos para a Expansão do Metrô-DF. A assinatura do Contrato foi realizada no mês de julho/2012 
e, em seguida, deu-se andamento à Revisão do Projeto Funcional-Operacional e ao Projeto Básico. O valor 
medido em 2013 foi de R$ 2.098.357,33 (dois milhões noventa e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais 
e trinta e três centavos).  
 

d) Contrato nº 020/2013 – Orçamento das Estações 10 4/106 e 110 Sul – Foi assinado no 
ano de 2013 o Contrato que tem por objeto a execução dos Serviços Técnicos Especializados para a 
Elaboração de Orçamento e de documentos técnicos para compor futura concorrência, visando o término 
das Obras das Estações 104, 106 e 110 Sul e respectivas Passagens de Pedestres - Linha 1 do Metrô-DF. 
 

e) Contrato nº 008/2013 – Contratação de Serviços Técnicos Especializados para a 
Elaboração de Laudo Pericial de Engenharia na construção do Viaduto W3 Sul e no Complexo de 
Manutenção do VLT. 
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f) Contrato nº 004/2013 – Contratação de Serviços Técnicos Especializados para a 

Elaboração dos Projetos Executivos e do Orçamento analítico referente à futura obra da Estação 
Arniqueiras em Águas Claras. 

 
g) Veículo Leve sobre Trilhos – VLT. 
Com a exclusão do projeto do VLT da Matriz da Copa 2014, e sua inclusão no PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento), nova documentação foi encaminhada à CEF (Caixa Econômica Federal), 
visando prorrogação do contrato de operação de crédito para o Trecho – Aeroporto JK ao Terminal Asa Sul; 

A documentação foi analisada e a prorrogação foi concedida. 
O Metrô-DF, lançou edital de Pré-Qualificação, o qual foi objeto de análise pelo TCDF (Tribunal 

de Contas do Distrito Federal), que em 13/12/2013, publicou a Decisão nº 130/2013 – TCDF, orientando a 
Companhia a: “...b) altere o Edital de Pré-Qualificação nº 001/2013, de forma a permitir a participação de 
empresas estrangeiras associadas em Consórcio, que apenas fornecerão bens, independentemente de 
atendimento da exigência constante na alínea “d” do item 9.1.1 do edital, desde que seja fornecida a 
garantia prevista no inciso IV do art. 7º da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011;...”. 

Desta forma, a Companhia adotará ações visando à licitação do Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

2. Outras Realizações 
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – TR ANSPORTE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  4.500.000 408.016 300.094 300.094 
2497 - Modernização de Sistema de Informação-Metrô-Distrito 
Federal 4.500.000 408.016 300.094 300.094 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
Da Informação  400.000 3.200 3.200 3.200 
2577 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação-Metrô-Distrito Federal 400.000 3.200 3.200 3.200 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  250.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  1.000.000 140.000 124.413 124.413 
0020 - Capacitação de Servidores- Metrô - Águas Claras – Área 
Meio 300.000 55.000 54.791 54.791 
0061 - Capacitação de Servidores- Metrô - Águas Claras – Área 
Fim 700.000 85.000 69.622 69.622 
8502 - Administração de Pessoal  50.739.348 124.171.436 124.116.510 124.116.510 
6139 - Administração de Pessoal-Metrô- Águas Claras 50.739.348 124.171.436 124.116.510 124.116.510 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  26.000.000 26.000.000 22.265.555 22.254.247 
6138 - Concessão de Benefícios a Servidores - Metrô- Águas 
Claras 26.000.000 26.000.000 22.265.555 22.254.247 
8505 - Publicidade e Propaganda  1.500.000 1.308.549 271.447 271.447 
6131 - Publicidade e Propaganda-Publicidade Institucional - 
Metrô- Águas Claras 500.000 500.000 261.547 261.547 
7909 - Publicidade e Propaganda-Publicidade de Utilidade 
Pública - Metrô- Águas Claras 1.000.000 808.549 9.900 9.900 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  12.250.000 10.127.463 8.970.829 8.609.575 
6137 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Metrô- 
Águas Claras 12.250.000 10.127.463 8.970.829 8.609.575 

Total do Programa  95.939.348 162.073.664 155.982.427 155.609.864 

 
Um fator muito relevante realizado pela atual gestão do METRÔ-DF diz respeito a não 

realização de longos períodos de greve pelos empregados desde fevereiro de 2012. Isso se deu devido à 
condução do processo de negociação que foi realizado pela atual Diretoria desta Companhia que, desde a 
data-base de 2012 está à frente de processos negociais.  

O fruto desse trabalho representou mais tranquilidade para a população do DF, bem como, 
minimizou os transtornos causados no oferecimento do transporte metroviário em 2012 e em 2013. Além 
disso, o METRÔ-DF apresentou como proposta e a categoria aceitou, o atual Acordo Coletivo de Trabalho, 
o qual foi firmado por 2 anos, ou seja, de 2013 a 2015, sendo que na data-base de 2014 serão revistas 
apenas as cláusulas econômicas. 
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E, para finalizar, em concordância com as Leis nº 4.807, de 09/04/2012 e 4.967, de 21/11/2012, 
foi incorporado ao METRÔ-DF, os seguintes imóveis: os terrenos do Centro Administrativo e Operacional, 
Complexo de Manutenção e Estação Estrada Parque do METRÔ-DF. 

 

3.  Informações complementares 
O Metrô-DF obteve grande conquista para a classe metroviária em 2013, em ação conjunta de 

importante impacto com o Governo do Distrito Federal, através da implantação do novo Plano de Carreiras 
e Salários – PCS dos empregados (bem como a ampliação de diversos benefícios diretos a partir da data 
base, em 1º de abril). 

O PCS foi elaborado de forma participativa incorporando sugestões dos empregados, da 
entidade sindical representativa dos trabalhadores e orientações do Conselho de Políticas de Recursos 
Humanos do GDF.  

Embora as vacâncias acumuladas ao longo dos últimos anos continuem impactando 
diretamente o efetivo de profissionais, os desligamentos de empregados reduziram-se sobremaneira a partir 
da implantação do novo PCS, pois o nível salarial foi restabelecido, fazendo com que a rotatividade de 
empregados caísse. Os reajustes salariais obtiveram média em torno de 60% (sessenta por cento) da 
remuneração dos trabalhadores. A variação destes reajustes variou entre 25 e 70%, de acordo com cada 
categoria metroviária, e ainda possibilitou a recuperação salarial de atividades operacionais defasadas ao 
longo do tempo, as quais eram pleiteadas pela categoria há anos. 

Vale enfatizar também os avanços alcançados no ACT 2013/2015, tais como: 
a) Ganhos superiores a 12,5% sobre os benefícios do auxílio alimentação e creche;  

b) Adicional de periculosidade para as categorias envolvidas na operação e manutenção do 

sistema;  

c) Atualização monetária referente aos índices da inflação acumulados nos últimos 02 (dois) 

anos, totalizando 12,5426%; 

d) Ressarcimento de assistência médica compatível com planos praticados pelo mercado;  

e) 13ª parcela do Auxílio Alimentação, pago em Dezembro. 

Empregados desligados (entre Abril e Dezembro)  
Índice de Redução (2012/2013) 

2011 2012 2013 
65 46 29 36,9% 

Tabela 3 – Índice de Rotatividade. 

O CPRH autorizou a realização de concurso público para o provimento de 232 vagas, além da 
possibilidade de formação de cadastro de reserva. O edital do Concurso Público do Metrô/DF prevê a 
contratação de novos empregados, que irão recompor o defasado quadro de pessoal e dar melhores 
condições de trabalho aos metroviários e, principalmente, o atendimento prestado à população. A banca 
examinadora selecionada foi o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, contratada pela 
SEAP/GDF, para a realização do concurso, que tem provas previstas em abril de 2014. 

 
4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Os dados registrados no METRÔ-DF, durante o exercício de 2013, sinalizam uma queda nos 
índices de reclamações relacionadas à operacionalização do sistema e na questão de segurança.  A 
ratificação desses dados é baseada no resultado da pesquisa de satisfação do usuário que foi iniciada no 
final do exercício, e que mostrou um índice de 84,4%. 

Apesar de o METRÔ-DF ainda não ter alcançado sua meta para o intervalo entre trens nos 
horários de pico, o índice atingido é bastante satisfatório e condiz com a busca pretendida pela Companhia 
para um transporte público de qualidade no Distrito Federal. 

A quantidade de passageiros transportados vem sendo incrementada ano a ano. A 
manutenção do índice de satisfação supra citado demonstra que o METRÔ-DF vem melhorando sua 
performance, se consolidando como referência no sistema de transporte do Distrito Federal. 

Conhecer as manifestações do cidadão pode ser o diferencial para o equilíbrio da relação entre 
o Estado e a sociedade, e a certeza de serviços prestados dentro de padrões de qualidade desejáveis. 

A atual Direção, consciente da importância de efetivar um canal de comunicação cada vez mais 
eficiente, que facilite a manifestação do cidadão/usuário do transporte metroviário do Distrito Federal, vem 
implementando ações eficazes na busca do fortalecimento do papel institucional do METRÔ-DF. 
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20.5. FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTR ITO FEDERAL - 
FUNTPC – UO: 26.905 

Instituído por força da Lei nº. 239, de 10 de fevereiro de 1992, alterada pela Lei n.° 4.011, de 12 
de setembro de 2007, e pelo decreto nº 32.713, de 01 de janeiro de 2011, e alterado pelo Decreto nº 
34.702, de 30 de setembro de 2013, o Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC/DF 
é um mecanismo especial que se destina prover recursos para a execução de programas de investimento e 
de manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF.  

Vinculado à Secretaria de Estado de Transportes até o dia 29 de setembro de 2013, o Fundo 
de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC/DF passou a ser gerido pelo Transporte Urbano 
do Distrito Federal – DFTRANS a partir de 30 de Setembro de 2013 através da publicação do Decreto nr. 
34.702 de 30 de Setembro de 2013 no DODF de 1º de Outubro de 2013 e possui as seguintes fontes de 
recursos: 

I. Receita proveniente do valor de outorga, quando exigido nas licitações; 
II. Receitas provenientes de publicidade na face dos cartões sem contato e na infraestrutura 

de apoio ao STPC/DF, nos percentuais a serem fixados na regulamentação da lei; 
III. Os superávits decorrentes da operação da CCRC; 
IV. Recursos orçamentários do Distrito Federal destinados ao Fundo; 
V. Receitas provenientes de multas por infrações às normas de prestação de serviços e pelo 

exercício do transporte ilegal; 
VI. Recursos resultantes de taxas e preços públicos; 
VII. Recursos provenientes da celebração de contratos, convênios, acordos ou ajustes; 
VIII. Transferências efetuadas pelo Poder Público; 
IX. Resultado líquido da aplicação financeira de saldos disponíveis; 
X. Outros recursos ou doações. 
Os recursos do FTPC/DF, estabelecidos no art. 52, da Lei n.º 239, de 10/02/1992, devem ser 

utilizados, exclusivamente para: 
XI.  Desenvolvimento, implantação e acompanhamento de projetos, programas e intervenções 

para a melhoria e o aperfeiçoamento do STPC/DF; 
XII.  Equipamentos destinados ao controle e à fiscalização dos serviços do STPC/DF, à 

acessibilidade dos usuários aos veículos e terminais, ao sistema de informações gerenciais e ao sistema de 
informações aos usuários; 

XIII. Encargos financeiros e amortização de financiamento de projetos de infraestrutura de 
transporte contratado pelo Distrito Federal ou pela entidade gestora à conta do FTPC/DF; 

XIV. Despesas com a emissão e a comercialização de vales transporte, passes integrais e com 
desconto e cartões sem contato; 

XV. Promoção do equilíbrio econômico-financeiro do Sistema, com vistas à efetivação 
das políticas tarifárias. 

A atual força de trabalho do fundo, desde setembro de 2013, é a realizada pelos servidores da 
DFTRANS. Além dessa força de trabalho, foi criado um Conselho de Administração do Fundo de Transporte 
Coletivo do Distrito Federal para gerenciar o fundo de transporte, publicado através do Decreto nº. 34.184, 
de 07 de Novembro de 2013. Desse modo, o Conselho foi formado por cinco membros e seus respectivos 
suplentes, cuja publicação se deu no DODF nº. 242 de 19 de novembro de 2013, sendo composto por 1 
técnico da Secretaria de Transporte do DF, 01 técnico do DFTRANS, 01 técnico do METRÔ, e membros da 
sociedade civil, sendo 01 representante dos usuários do transporte rural e 01 representante dos estudantes.  

Esse Conselho tem por competência definir as normas operacionais do Fundo de Transporte, 
acompanhar, avaliar e fiscalizar suas ações, sem prejuízos dos controles internos e externos pelos Órgãos 
competentes, manter banco de dados disponíveis para consulta pública com informações claras e 
específicas sobre ações, programas e projetos desenvolvidos, dentre outras. 
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1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

1794 - Implantação de Veículo Leve Sobre Pneus - VLP eixo Sul  1.540.000 231.000 230.604 0 
0004 - Implantação de Veículo Leve Sobre Pneus - VLP eixo Sul--
Distrito Federal 1.540.000 231.000 230.604 0 
2725 - Manutenção  da Rodoviária do Plano Piloto  0 821.713 784.444 521.157 
0003 - Manutenção da Rodoviária do Plano Piloto-Fundo de 
Transporte Público Coletivo- Plano Piloto 0 821.713 784.444 521.157 
3180 - Implantação do Sistema de Transporte Inteligente - Its  922.000 0 0 0 
3181 - Reforma de Abrigos Para Passageiros de Ônibus  10.000 0 0 0 
3182 - Reforma de Terminais Rodoviários  

900.000 0 0 0 
4002 - Manutenção de Terminais Rodoviários  0 1.053.489 933.021 932.512 
0002 - Manutenção de Terminais Rodoviários-Fundo de Transporte 
Público Coletivo-Distrito Federal 0 1.053.489 933.021 932.512 
6150 - Fiscalização do Sistema de Transporte Público Colet ivo  0 16.607.363 16.607.362 16.607.362 
0003 - Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo-
Rescisões Contratuais-Distrito Federal 0 16.607.363 16.607.362 16.607.362 
7220 - Construção de Terminais Rodoviários  650.000 0 0 0 

Total do Programa  4.022.000 18.713.565 18.555.431 18.061.031 
 
 

                      
subtrecho 01   

 

 

No exercício de 2013 a manutenção dos Terminais Rodoviários e da Rodoviária do Plano Piloto 
passou a ser gerida pelo DFTRANS através do Fundo de Transporte – FTPC a partir de Outubro de 2013 
com a publicação do Decreto nº. 34.702 de 30 de Setembro de 2013 no DODF de 01 de Outubro de 2013. 
Foram gastos recursos para pagamento de CEB e CAESB destes terminais. 

Em relação ao programa “Fiscalização do Transporte Público Coletivo – Rescisões Contratuais-
Distrito Federal”, os recursos foram utilizados para a finalização da assunção do Grupo Amaral pelo 
Governo do Distrito Federal em 2013, iniciada pelo DFTRANS. O valor gasto na ação de fiscalização refere-
se às rescisões e FGTS dos 2.974 operadores do STPC – Sistema de Transporte Público Coletivo do DF 



Relatório Anual de Atividades – FUNTPC – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1294 

 

através do Fundo de Transporte – STPC/DF, mantendo a continuidade dos serviços planejados para o bem-
estar da população do Distrito Federal. 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

4202 - Concessão de Passe Livre  0 20.285.582 20.285.582 20.199.020 
0007 - Concessão de Passe Livre-Estudantil Fundo de Transporte 
Público Coletivo-Distrito Federal 0 20.285.582 20.285.582 20.199.020 

Total do Programa  0 20.285.582 20.285.582 20.199.020 

 
As realizações deste Programa constam no Relatório de Atividades do Transporte Urbano do 

Distrito Federal – DFTRANS do exercício de 2013. 
 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 

4202 - Concessão de Passe Livre  0 13.950.111 13.926.055 12.010.918 

0006 - Concessão de Passe Livre-Portadores de Necessidades 
especiais Fundo de Transporte Público Coletivo-Distrito Federal 

0 13.950.111 13.926.055 12.010.918 

Total do Programa  0 13.950.111 13.926.055 12.010.918 
 

As realizações deste Programa constam no Relatório de Atividades do Transporte Urbano do 
Distrito Federal – DFTRANS no exercício de 2013. 

 

2.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
O Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC/DF, no exercício de 2013, 

mesmo com a alteração da titularidade da gestão da Secretaria de Estado de Transportes para a autarquia 
DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, atendeu no que foi possível as suas atribuições 
designadas por lei e decretos. 

Entre as destinações dos recursos do FTPC/DF em destaque, pode-se citar a manutenção do 
Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, em especial a manutenção da 
Estação Rodoviária do Plano Piloto e dos 29 terminais de ônibus que estão distribuídos pelas cidades 
satélites do DF. 

Quanto às atividades de gestão do FTPC/DF, destaca-se a criação do Conselho de 
Administração do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, por intermédio do Decreto nº 
34.814 de 07/11/2013, publicado no DODF de 08/11/2013. 

Desde a alteração da titularidade da gestão para o DFTRANS, foi elaborado o Regimento 
Interno do Conselho, e encaminhado pelo Diretor Geral do DFTRANS para aprovação, conforme previsto no 
Decreto nº 34.814. Além disso, o Conselho acompanhou no último bimestre de 2013 os remanejamentos 
orçamentários ocorridos em função do fechamento do exercício, que retirou recursos para outras 
prioridades de governo. Da mesma forma, acompanhou o andamento da ação judicial que originou a liminar 
que suspendeu o pagamento das rescisões trabalhistas aos rodoviários das empresas de ônibus que não 
venceram a nova licitação do STPC/DF, que foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – e lei 
específica. 

Tendo em vista que a nomeação e a posse do Conselho ocorreram em novembro de 2013, as 
atividades do Conselho no exercício de 2013 foram direcionadas para a sua estruturação, nos moldes 
previstos no Decreto de sua criação. Espera-se que em 2014 o Conselho possa executar inteiramente as 
atividades a que lhe foram designadas, e realizar a melhor aplicação possível de seus recursos em prol de 
um transporte público coletivo eficiente e digno à população do Distrito Federal. 
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21. SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR – UO: 2 7.101 
À Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR/DF órgão de direção superior, 

diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, compete:  
I - definir e coordenar políticas, diretrizes e ações da atividade turística, objetivando sua 

expansão, a melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e renda e a 
divulgação do potencial turístico do Distrito Federal;  

II - formular, coordenar e supervisionar a execução da Política de Turismo do Distrito Federal;  
III - propor planos, programas, projetos e ações relacionados com o apoio e o incentivo à 

atividade turística;  
IV - zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito 

Federal – Condetur/DF;  
V - participar da elaboração e da divulgação do calendário oficia l de eventos do DF;  
VI - planejar, promover, monitorar e avaliar o desenvolvimento do turismo no DF;  
VII - promover e divulgar os produtos e serviços turísticos do DF;  
VIII - celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos com entidades de 

direito público e privado, nacionais e estrangeiras, de cunho turístico, para realização de seus objetivos;  
IX - propor normas relacionadas ao estímulo e ao desenvolvimento do turismo, no âmbito da 

sua competência;  
X - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades da sua área de 

competência;  
XI - promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração Federal e do 

Distrito Federal para o desenvolvimento de programas e projetos de interesse da atividade turística;  
XII - zelar pela correta prestação de serviços das empresas envolvidas na atividade turística; e  
XIII - exercer outras atividades correlatas.  
No rol de competências da SETUR/DF, em seu item IV, acima citado, está mencionada a 

responsabilidade de “zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do 
Distrito Federal – CONDETUR/DF”. O CONDETUR/DF, criado por meio do Decreto nº 31.733 de 27 de maio 
de 2010, que é vinculado à Secretaria como órgão superior de assessoramento. A missão do Conselho é de 
contribuir para o desenvolvimento do turismo sustentável, por meio da articulação dos setores 
governamental, empresarial e da sociedade civil organizada e da proposição, análise, monitoramento e 
validação de planos e projetos consoantes com a Política de Turismo do Distrito Federal. 

Visando expressar e refletir melhor a sua estrutura organizacional, a Secretaria elaborou um 
novo Regimento Interno, que foi normalizado pelo Decreto nº 35053 de 31/12/2013, publicado pelo DODF nº 
6, de 09/01/2014.  

A Secretaria é responsável também pela gestão do Fundo de Fomento à Indústria no Distrito 
Federal – FITUR, cuja Unidade Orçamentária é 27.901. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 06 - 04 03 13 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 23 - 42 - 65 
Requisitados Órgãos do GDF 07 05 03 - 15 
Outros Estagiários - 01 - 05 06 
(-) Cedidos da Unidade para outros órgãos 04 02 - - 06 
Total Geral  40 08 49 08 105 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6230 – TURISMO 
 
OBJETIVO GERAL:  

Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços 
com articulação entre poder público e setor privado . 
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Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  50.000 6.165 6.165 6.165 
2543 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Turismo- Plano Piloto 50.000 6.165 6.165 6.165 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 50.000 0 0 0 
3213 - Implementação de Políticas Públicas de Turismo  900.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
0001 - Implementação de Políticas Públicas de Turismo--Distrito 
Federal 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
3215 - Reforma do Pavilhão E xpobrasília  110.000 0 0 0 
3619 - Revitalização do Projeto Orla  700.000 487.500 0 0 
1291 - Revitalização do Projeto Orla-- Plano Piloto 700.000 487.500 0 0 
3676 - Captação de eventos  55.000 26.560 26.560 26.560 
0003 - Captação de eventos-Fomento ao Turismo-Distrito Federal 55.000 26.560 26.560 26.560 
3801 - Reforma do Centro de Convenções  900.000 14.700.000 0 0 
0001 - Reforma do Centro de Convenções-- Plano Piloto 900.000 14.700.000 0 0 
3936 - Revitalização da Torre de T V 400.000 0 0 0 
4090 - Apoio a eventos  50.000 1.050.000 899.866 710.881 
0041 - Apoio a eventos - Fomento ao Turismo-Distrito Federal 50.000 0 0 0 
5860 - Apoio A eventos-Apoio À Realização de Projetos de Fomento 
ao Turismo e Artesanato - Distrito Federal 0 500.000 500.000 500.000 
5871 - Apoio A eventos - Apoio a Feira do empreendedor 2013 - 
SEBRAE/-Distrito Federal 0 300.000 210.881 210.881 
5896 - Apoio a eventos - Apoio a Realização do evento "Festival 
República Blues"-Distrito Federal 0 250.000 188.985 0 
4199 - Promoção Local, nacional e Internacional do Turismo  1.789.200 4.957.140 2.624.773 758.989 
0001 - Amigos do Turista 1.789.200 4.857.140 2.546.554 695.470 
2267 - Promoção Local, nacional e Internacional do Turismo - Apoio a 
Realização do "XVIII Congresso Anual da Associação dos 
Restaurantes da Boa Lembrança".-Distrito Federal 0 100.000 78.219 63.519 
4200 - Serv iços de Atendimento ao Turista  600.000 342.000 339.000 0 
0001 - Serviços de Atendimento ao Turista--Distrito Federal 600.000 342.000 339.000 0 
4201 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de 
Desenvolvimento do Turismo 30.000 6.048 6.048 0 
0001 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de 
desenvolvimento do Turismo-- Plano Piloto 30.000 6.048 6.048 0 
4203 - Fomento a elaboração de Produtos e Serviços Turísticos  1.002.656 1.834.043 235.000 0 
0001 - Fomento a elaboração de Produtos e Serviços Turísticos--
Distrito Federal 1.002.656 1.534.043 235.000 0 
5018 - Implantação da Política de Gestão do Conhecimento  1.500.000 1.165.527 1.165.527 548.775 
0001 - Implantação da Política de Gestão do Conhecimento-- Plano 
Piloto 1.500.000 1.165.527 1.165.527 548.775 

Total do Programa  8.136.856 25.574.983 6.302.938 3.051.370 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Promover um novo olhar sobre a imagem de Bras ília; Conscientizar a população para a 
importância do turismo; Fortalecer o desenvolviment o socioeconômico por meio da atividade 
turística; Fomentar, cumprir e monitorar as polític as públicas de turismo; Promover o fortalecimento 
das instituições do setor produtivo; Estruturar, ap rimorar e promover o destino Brasília com foco na 
sustentabilidade, excelência e competitividade; Pot encializar a utilização da infraestrutura turística ; 
Implementar modelo de acompanhamento de processos; Normatizar os procedimentos; Otimizar os 
meios de comunicação; Valorizar o servidor; Democra tizar o conhecimento; Adequar o quadro de 
pessoal. 
 
Indicadores:  

 
Denominação do 

Indicador 
Unidade  de 

Medida 

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado Em  
 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Realizado/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º Ano 
2011 

2º Ano 
2012 

3º Ano 
2013 

4º Ano 
2014 

Tempo de permanência do 
turista Dia 2 31/12/2011 Anual - 

3 / 
4 3 3 

SUPOT/ 
SETUR 
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Denominação do 
Indicador 

Unidade  de 
Medida 

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado Em  
 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Realizado/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º Ano 
2011 

2º Ano 
2012 

3º Ano 
2013 

4º Ano 
2014 

Feiras nacionais e 
internacionais, famtours, 
presstrips e campanhas 
realizadas 

Unidade 2 31/12/2011 Anual - 
40 / 
59 40 10 

SUMEV/ 
SETUR 

Atendimento prestado no 
CAT Unidade 35.000 31/12/2011 Anual - 

80.000/ 
109.000 100.000 35.000 

SUMEV/ 
SETUR 

Visitas nos atrativos 
turísticos: Palácio 
(Itamaraty,Planalto e 
Alvorada) e Congresso 
Nacional 

Unidade 216.081 31/12/2011 Anual - 
248.493/ 
209.824 259.297 300.000 

SUPOT/ 
SETUR 

Captação de eventos para 
destino Brasília Unidade 2 31/12/2011 Anual - 

4 / 
9 4 4 

SUFE/ 
SETUR 

Classificação nacional de 
Brasília em eventos 
internacionais a partir dos 
dados da ICCA (até 10º) 

Classificaç
ão 

10 31/12/2011 Anual - 10 / 
3 

10 10 SUFE/ 
SETUR 

Estudos/pesquisas 
realizadas e/ou atualizadas 
no Observatório do Turismo 

Unidade - 31/12/2011 Anual - 8 / 
32 

12 12 SUPOT/ 
SETUR 

Pessoas qualificadas direta 
ou indiretamente pela 
SETUR 

Pessoa 484 31/12/2011 Anual - 
1.500 / 

422 1.000 500 
SUEDOT/ 
SETUR 

Eventos geradores de fluxo 
turístico no CCUG e 
Pavilhão/ destino Brasília 

Unidade 20 31/12/2011 Anual - 
24 / 
38 26 20 

SUIT/ 
SETUR 

Projetos de infraestrutura 
turística com implantação 
iniciada 

Unidade 2 31/12/2011 Anual - 5 / 
5 

2 2 SUIT/ 
SETUR 

A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (SETUR) visando o cumprimento de 
suas atribuições em desenvolver o turismo no DF através do Programa Temático 6230 – Turismo deu início 
no ano de 2011 à execução do seu planejamento 2012-2015. 

Os principais investimentos realizados por parte da SETUR, em parceria com outros órgãos 
pertinentes, que se referem a Potencializar a utilização da Infraestrutura turística no período, são: 

I. Projeto e Obra de Acessibilidade em 10 Atrativos Turísticos de Brasília visando a Copa do 
Mundo de 2014: Torre de TV; Catedral Metropolitana; Lago Paranoá - Ponte JK; Praça dos Três Poderes - 
Panteão, Espaço Lucio Costa e Museu da Cidade; Palácio do Itamaraty; Palácio do Planalto; Palácio da 
Alvorada; Memorial JK; Palácio Catetinho; Torre de TV Digital. 

II. Projeto e Implantação: Sinalização Turística nos principais atrativos turísticos de Brasília. 
III. Projeto e Obra: Reformas e construção de novos Centros de Atendimento ao Turista (CAT). 

Pontua-se a aquisição de 2 vans para realização de atendimento móvel ao turista, em processo de licitação. 
IV. Projeto e Obra: Reforma e Ampliação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

(CCUG). 
V. Projeto e Obra: Melhoria da Infraestrutura do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. 
VI. Projeto e Obra: Melhoria da Infraestrutura da Torre de TV (em parceria SETUR, NOVACAP 

E TERRACAP). 
VII. Projeto: Parque das Aves/ECOcamping de Brasília. 
VIII. Obra: Implantação do Parque das Aves - Etapa 1. 

 Outro grande esforço dispensado pela SETUR/DF se refere a Promover um novo olhar 
sobre a imagem de Brasília, para que ela seja vista como uma cidade turística e não só como o centro 
político do país. Este é um resultado que poderá ser consolidado em longo prazo, no entanto, já foi iniciado 
por meio da participação da SETUR em eventos, criação de material promocional, realização de campanhas 
promocionais e a realização de famtours e press trips, apresentadas no quadro a seguir:  
 

 Ações realizadas em 2013  Quantidade  
Feiras Nacionais 10 
Feiras Internacionais 9 
Famtours 7 
Press trips 15 
Campanhas 18 
Total  59 ações promocionais  

Em feiras nacionais, a prioridade do setor é atuar em mercados que estatisticamente já emitem 
turistas para o destino Brasília, como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Somente no primeiro semestre de 2013 foram contabilizadas 8 participações em eventos 
nacionais, das quais destacar-se: WTM, com o formato de rodada de negócios,  BNT Mercosul, com 
operadores e agentes da América do Sul, Aviestur, com foco em Turismo Pedagógico (Holambra-SP).  
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No âmbito internacional a SETUR participou de duas feiras na Europa que trouxeram 
resultados efetivos, como a vinda de operadores da Alemanha à Brasília. A SETUR participa ainda da 
divulgação da Copa do Mundo por meio do Goal to Brasil em Londres e Nova Iorque. Outra ação importante 
foi um workshop no Uruguai realizado pela Embratur voltado para agentes de turismo e operadores. No 
total, houve participação em cinco eventos internacionais em países com grande potencial e que 
demonstram interesse pela Cidade ter o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.  

Além disso, desenvolveu exposição na sede do Banco do Brasil em Nova Iorque. Ponto 
estrategicamente escolhido em virtude da localização, a ação gerou mídia espontânea e atrai os olhares de 
agentes e operadores de turismo que participaram do coquetel de lançamento.  

Participação no Goal to Brasil em Bogotá, onde, o destino Brasília foi apresentado para 10 
operadores. Todos já comercializavam Brasília em virtude da ação da visita de inspeção do destino 
realizada no ano anterior. A secretaria também participou do Goal to Brasil Amsterdam, mercado estratégico 
devido ao interesse em cultura. Foram atendidos 13 operadores e 2 companhias aéreas.  

Vale ressaltar ainda a participação na FIT da Argentina, mercado que a SETUR já vinha 
trabalhando em virtude do apreço do argentino pela arquitetura e fomentando ainda com o voo direto 
Brasília-Buenos Aires e dando continuidade a estratégia de promoção e divulgação do destino.  O evento 
ainda possibilitou matérias na imprensa que participava do evento.  

Nos eventos internacionais realizados em parceria com a Embratur o investimento da Setur é 
apenas com os recursos humanos, passagens e diárias. Sendo que as despesas de montagem do stand e 
material de promoção ficaram a cargo da Embratur. 

Existem diversas ferramentas utilizadas no mercado para fortalecer o destino turístico. Uma 
das principais é o programa de familiarização, denominado famtour, que consiste em receber operadores e 
agentes visando ampliar a comercialização do destino.  

No primeiro semestre de 2013 foram apoiadas três ações de famtour. Destas, duas foram 
viabilizadas por meio de contatos realizados em feiras, como a Fast Travel de Portugal, e Bacana Tour, da 
Alemanha. E a outra ação foi ampliada em virtude da realização do Fórum de Negócios e Turismo, que 
devido à participação desses operadores e agentes, foi potencializada a ação com o desenvolvimento de 
workshop e visita aos principais atrativos da cidade.  

Já no segundo semestre de 2013, durante uma das maiores feiras de turismo do Brasil, Feiras 
das Américas – ABAV, foi realizada a campanha nos principais veículos de imprensa do trade com intuito de 
atingir operadores, agentes de viagens e jornalistas que circulavam na feira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 1: SETUR/2013  

Programa de Voluntários 
 
A SETUR coordenou o treinamento em parceria com a Secretaria de Educação/Centro 

Interescolar de Línguas e a Secretaria da Copa um treinamento para os voluntários, uma semana que 
antecedeu o início da Copa das Confederações. No treinamento foram repassadas orientações sobre 
transporte, turismo, exibição pública e como atender bem o turista.  

No dia da abertura participaram 400 voluntários situados em 20 pontos estratégicos da cidade 
para prestar atendimento, sendo que desses 400 voluntários 130 deles eram do GDF.   
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Para a Cerimônia de Abertura 2 mil pessoas foram mobilizadas a participarem da cerimônia de 
abertura artística.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
Foto 3: SETUR/2013  

Atendimentos Prestados nos Centros de Atendimento a o Turista – CATs 
A SETUR computou mais de 109 mil atendimentos no ano 2013. O resultado é o somatório dos 

sete Centros de Atendimento ao Turista (CATs) localizados no Aeroporto Internacional de Brasília, 
Rodoviária Interestadual, Casa de Chá – Praça dos Três Poderes, Setores Hoteleiro Norte e Sul e Torre 
Digital.   

Na Torre Digital, onde é realizado um atendimento diferenciado com guiamento, a SETUR 
registrou cerca de 80 mil atendimentos. O mês de fevereiro registrou o período de maior procura incluindo 
turistas nacionais e internacionais e junho a maior procura de turistas internacionais.  

Atualmente conta a SETUR com 36 atendentes bilíngues uniformizados que prestam 
atendimento em três postos de atendimento (CAT). Em virtude de mudança de localização existem outros 
três postos de atendimento em processo de reforma. 

Os guiamentos especializados são ações da SETUR para acompanhar grupos estratégicos que 
visitam Brasília e que são formadores de opinião que, de alguma forma, podem contribuir com a divulgação 
ou a promoção do destino Brasília.  

Além dos guiamentos realizados nas ações de Famtour e Press Trip foram realizados 
guiamentos com grupos especiais, comol: Visita Ministro do Sri Lanka - Chancelar e comitiva - Pedido da 
Assessoria Internacional, Reunião Oficial da Anseditur  - Visita técnica, Visita Técnica UFOP – estudantes 
de museologia, Bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Comitiva de Miss Brasil, entre outros. 

Quantidade de atendimentos prestados nos CATs: 

Dentre as ações de promoção realizadas, pode-se destacar: 

Rodadas de negócios e Workshop:  
- Realização de Rodada de Negócios na WTM;  
- Workshop de Negócios e Eventos na WTM; 
- Workshop na FTN; 
- Workshop no Uruguai para agentes e operadores; 

Eventos: 
- 500 dias para Copa, Abertura do Estádio com jogo Brasília e Brasiliense, Jogo Flamengo e 

Santos; (5) 
- Turismo Cívico – Programa Viaja Brasília; 
- Encontro de Prefeitos;  
- Miss Brasil; 
- Festival Candango Cantador;  
A SETUR para cumprir e monitorar as Políticas Públicas de Turismo pauta suas ações no 

sentido de ampliar a cooperação com o Governo Federal e a cooperação público-privada. A instância de 
governança local, o Conselho de Desenvolvimento do Turismo – CONDETUR, conta com representantes do 

Ação  2012 Jul/ 2013  
Atendimentos nos CATs 13.200 26.000 
Atendimentos na Torre Digital 74.000 83.000 
Total  87.200 109.000 
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Governo local e da cadeia produtiva o que cria um espaço para o diálogo e a cooperação. Em 2012 foram 
apresentadas 67 demandas no CONDETUR, que foram tratadas e geraram ações estratégicas ou 
operacionais para a SETUR. A meta para propostas analisadas pelo CONDETUR-DF para o ano de 2013 
era de 20 propostas. Durante o ano de 2013 o CONDETUR demandou 69 propostas, das quais 51 foram 
atendidas. O que gerou 88 ações realizadas a partir das demandas dos conselheiros. 

2. Outras Realizações 

- Publicação da Lei 4.883 de 11 de julho de 2012 que dispõe sobre a política de turismo do 
Distrito Federal, seus princípios, diretrizes e estratégias;  

- Publicação do Decreto 34.936, de 09 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Serviço de 
Transporte Coletivo Turístico do Distrito Federal – STCT/DF, estabelecendo que o transporte turístico possa 
ser executado por toda e qualquer empresa devidamente cadastrada e certificada para tais fins, sendo que 
é considerado transporte turístico: Transporte para excursões; Transporte para passeio local; Transporte 
para traslados; Transporte especial ou opcional; 

- Publicação do Decreto 34.660, de 12 de setembro de 2013, Fundo de Fomento à Indústria do 
Turismo do Distrito Federal (FITUR), criado pela Lei nº 3.982, de 25/04/2007, destinado a prover recursos 
às atividades de promoção do turismo no Distrito Federal.  Os recursos do FITUR serão aplicados no 
financiamento de atividades voltadas ao desenvolvimento do Turismo no Distrito Federal. 

- O Programa de Hospedagem Alternativa que inclui o "Cama e Café" e o Eco Camping de 
Brasília, criado com a intenção de diversificar a oferta de hospedagem na cidade ao oferecer opções mais 
econômicas e direcionadas para um perfil informal. O projeto Cama e Café,lançado em maio de 2013, já em 
execução, tem feito sucesso entre os moradores da região e se tornou referência no Brasil pela eficácia na 
implementação. A ideia de receber turistas em casa já recebeu mais de 300 propostas de cadastros de 
moradores das Regiões Administrativas inclusas na primeira e segunda etapa. O número está próximo da 
meta final de 375 residências, com 2.700 leitos, distribuídos de forma igualitária entre as Regiões 
Administrativas, até 2014.  
 

 

 

 

 

 

 

 

- E, ainda, o lançamento do Observatório do Turismo, instrumento que se configura como um 
meio democrático e acessível para a gestão compartilhada do Turismo, o marco da implantação da oferta 
turística do Distrito Federal, do monitoramento científico da movimentação de visitantes e do impacto 
causado pela atividade na Capital Federal. Não se trata apenas de dados isolados, mas de uma base de 
dados densa que irá influenciar de maneira direta nos rumos que serão dados ao setor nos próximos anos. 
É uma ferramenta que já nasce com um alicerce de dados substancial construído e chancelado pela 
Universidade de Brasília, referência em todo o país pela seriedade e qualidade na prestação de serviços ao 
público. Mais do que uma ferramenta de pesquisa, possibilita a comunidade acadêmica, pesquisadores, 
administradores regionais, empresários e gestores a participar da constante geração de resultados.  

- Em parceria com os administradores das RAs do DF a SETUR propôs o mapeamento das 
potencialidades turísticas de toda a região. O trabalho irá compor o inventário turístico que norteará parte 
das ações a serem realizadas pelo Observatório do Turismo. A intenção é envolver os agentes ligados à 
administração de cultura, turismo e ventos das RAs e, com base nas experiências, montar um plano que 
integre as atividades do setor no DF. A base de dados do Inventário abrange infraestrutura, equipamentos e 
serviços turísticos, e atrativos de todas as RAs. 

O turismo é formado por diversas atividades, e sua organização depende da composição de 
produtos e serviços, como hospedagem, transporte, alimentação, lazer, entre outros. De acordo com 
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estudos do Observatório do Turismo realizado pelo CET/UnB, o turismo é responsável por 2,5% do PIB de 
Brasília. Os setores de alimentação, alojamento e transporte são 3 dos principais efeitos geradores de 
empregos diretos, de renda e de aumento de produção no Distrito Federal. 

Para compreender melhor a participação dessas atividades no PIB do Distrito Federal, ainda 
com base nos estudos realizados pelo Observatório do Turismo, destaca-se que o setor de alimentação tem 
a maior participação com 72%, em segundo lugar está o setor de alojamento com 10%, seguido do 
transporte aéreo e rodoviário com 4% cada. Esses índices mostram a importância do turismo no 
desenvolvimento do destino. 

A SETUR e o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília (CET-UnB) 
apresentaram os primeiros resultados produzidos pelo Observatório do Turismo do DF. O documento expõe 
o impacto causado pelas principais atividades do setor na economia da capital. O estudo aponta um 
crescimento de mais de 300% no número de desembarques aéreos no Aeroporto Internacional Juscelino 
Kubitscheck de 1997 a 2011. 

Ressalta-se que para desenvolver o turismo do Distrito Federal se fazem necessárias parcerias 
com o próprio GDF e com Governo Federal, e ainda, articulação entre o poder público e o setor privado. 

A realização de grandes eventos e competições esportivas é fundamental para o fortalecimento 
do desenvolvimento socioeconômico por meio da atividade turística. Brasília já é o quarto destino brasileiro 
que mais realiza eventos internacionais, de acordo com o ranking da Internacional Congresso and 
Convention Association (ICCA). A cidade tem como vantagens os setores hoteleiros com localização 
privilegiada no centro, aeroporto a 15 minutos do Centro de Convenções e a proximidade dos ministérios e 
dos órgãos decisórios do Brasil, de acordo com o ICCA. Os importantes investimentos feitos na cidade, a 
exemplo o estádio Nacional será uma grande arena multiuso que absorverá a demanda de grandes 
eventos.  

A revista britânica The Economist revela que o Brasil vive um ótimo momento do turismo 
doméstico no que diz respeito ao segmento de negócios. Com a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, 
novas oportunidades aparecerão e mais empresas deverão se interessar por esse mercado. O estudo avalia 
ainda que nos próximos anos o país poderá superar a Itália, a França e o Reino Unido no mercado de 
turismo de negócios. 

Um dos indicativos de sucesso no mercado de negócios e eventos é a participação do Brasil no 
ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA, pela sigla em inglês). De acordo 
com o seu último relatório Brasília de destacou e ficou em 4 º lugar no ranking das cidades brasileiras, tendo 
recebido em 2011 13 eventos internacionais. 

A Secretaria de Turismo trabalha para que Brasília continue fazendo uma série de captações 
de eventos, garantindo o crescimento de fluxo de turistas na cidade, movimentando a economia local, 
ocupando a rede hoteleira, os restaurantes, por exemplo. 

Os grandes eventos serão um marco no turismo da cidade. Desta forma, Brasília conquistará 
visibilidade das competições esportivas para se transformar definitivamente em um destino atraente de 
negócios, investimentos e grandes eventos. 

A inclusão das RAs no processo de desenvolvimento do DF como destino turístico é uma das 
prioridades listadas no plano o Observatório do Turismo e na Política de Turismo do DF, aprovada pela 
Câmara Legislativa. O objetivo é explorar todas as potencialidades do DF, fazendo com que os visitantes e 
os brasilienses tenham interesse nas atrações da cidade, movimentando assim a economia e o setor de 
serviços. 

Outro projeto do qual a Secretaria de Turismo participa é a Agência Brasil Central, cujo 
propósito é divulgar as atrações do Centro-Oeste como destino turístico regional e internacional. A Embratur 
e as instituições ligadas ao turismo dos governos estaduais e do DF são parceiras do programa, que tem 
como foco a integração da marca do\Centro-Oeste, e isso consequentemente estimulará o desenvolvimento 
da região central do país. 

E por fim, uma parceria entre a Secretaria de Turismo e o governo federal, por meio do 
programa Pronatec na Empresa, oferece cerca de 4440 vagas para cursos em disciplinas que podem 
contribuir com a qualificação profissional daqueles que atuam no setor de turismo. As aulas são oferecidas 
gratuitamente nas dependências das empresas que aderirem ao programa, e devem ser ministrados em 
horários que não interferem o funcionamento normal das empresas.  

Atualmente a Secretaria de Estado de Turismo - SETUR/DF trabalha com profissionais que 
representam tanto o setor público quanto privado:  

 
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado de Governo, 

Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria de Estado de Esportes, Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Meio 
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Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, Secretaria de Estado 
de Trabalho, Secretaria de Estado de Transportes. 

- Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH/DF, Associação Brasileira de Agencia de 
Viagens – ABAVDF, Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do Brasil - ADVB/DF, Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL/DF, Associação de Profissionais de Turismo do Distrito 
Federal – ABBTUR, Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis – ABLA, Associação Brasiliense de 
Turismo Receptivo – ABARE, Associação Comercial do Distrito Federal – ACDF, Brasília e Região 
Conventions & Visitors Bureau, Sindicato do Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal - 
RURALTUR/DF, Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito Federal - SINDGTUR/DF, Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do Distrito Federal - SINDHOBAR/DF, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas - SEBRAE/DF, Federação do Comercio de Turismo do Distrito Federal - 
FECOMÉRCIO/DF, Federação das Indústrias do Distrito Federal - Fibra/DF, Centro de Excelência em 
Turismo da Universidade de Brasília - CET/UnB, Fórum das Instituições de Ensino Superior do Distrito 
Federal, Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal - SINDETUR/DF, Sindicato das Empresas 
de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF – 
SINDEVENTOS, Federação de Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade- FETRATUH/DF, Associação 
Brasileira dos Clubes da Melhor Idade - ABCMI/DF.  

A junção de todos esses fatores fará com que o ano de 2014 seja inesquecível para os 
brasilienses e para os 600 mil visitantes que acompanharão os jogos da Copa do Mundo na cidade. Mas os 
benefícios não se limitarão ao Mundial. Todos esses investimentos abriram as janelas da Capital Federal 
em nível internacional. O nosso cuidado com a cidade despertou interesse em empresários e autoridades, 
que já confirmaram a injeção de R$ 75 milhões com a realização de eventos em Brasília até 2019. A 
expectativa reanimou os empreendedores locais. Até 2015, teremos, pelo menos, 14 novos meios de 
hospedagem. Os pequenos e médios empresários resgataram, no ano passado, mais de R$ 100 milhões do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, ou seja, 100% da verba destinada ao Turismo, 
fato histórico que comprova a confiança que essa pasta conquistou dentro e fora do país.    

Convênio firmados com a SETUR 

Convenente Objeto Vigência 
Valor 

Concedente 
R$ 

Valor 
Convenente  

R$ 

Total  
R$ 

Associação dos 
Blueseiros de 
Brasília 

Apoio a 6ª edição do Festival 
República Blues, a ser realizado 
nos dias 12, 14 e 15 de dez 2013. 

13/12/13 12/01/14 188.985,00 21.000,00 209.985,00 

Serviço de Apoio 
às Pequenas 
Empresas do 
Distrito Federal – 
SEBRAE/DF 

Apoio a realização da 18ª edição 
da Feira do Empreendedor 2013, 
no período de 21 a 24 de agosto 
de 2013. 

21/08/13 21/08/13 210.880,50 75.175,00 288.055,50 

Instituto de 
Educação, 
Esporte, Cultura e 
Artes Populares – 
IECAP. 

Apoio a realização da III Feira de 
Artesanato, Bordados e Rendas – 
RENDA-SE 2013, a ser realizado 
no período de 29/08 a 
1º/096/2013. 

21/08/13 
21/09/13 

 500.000,00 55.680,00 555.680,00 

Associação dos 
Restaurantes da 
Boa Lembrança 
 

Apoio a realização do XVIII 
Congresso da Associação dos 
Restaurantes da Boa Lembrança, 
a ser realizado de 02 a 04 de 
novembro de 2013. 

01/11/13 01/12/13 78.219,00 8.691,00 86.910,00 

Convênio firmados via SICONV 

Concedente Objeto Vigência 
Valor 

Transferência 
R$ 

Valor 
Contrapartida 

R$ 

Total 
R$ 

Caixa 
Econômica 
Federal 

Execução de ações com a finalidade 
de implantação da nova sinalização 
turística nos principais atrativos 
turísticos. 

19/10/12 31/10/13 2.715.392,70 301.710,30 3.017.103,00 

Caixa 
Econômica 
Federal 

Execução de ações do programa de 
apoio a projetos de infraestrutura 
turística. 

28/12/12 30/03/14 14.700.000,00  816.666,66   
15.516.666,66 

Caixa 
Econômica 
Federal 

Contrato de repasse para aquisição 
de 02 (duas) vans para os Centros 
de Atendimento ao Turista – CAT 
Móveis. 

19/10/12 31/10/13      252.000,00  28.000,00        
280.000,00 

Caixa 
Econômica 
Federal 

Elaboração de Projeto de 
Acessibilidade visando a Copa do 
Mundo de 2014 em Brasília – DF. 

19/10/12 31/10/13      441.000,00  49.000,00  490.000,00 

Instituto Apoiar a divulgação e promoção de 27/12/12 28/09/13  155.226,60  17.247,40  172.474,00 
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Concedente Objeto Vigência 
Valor 

Transferência 
R$ 

Valor 
Contrapartida 

R$ 

Total 
R$ 

Brasileiro de 
Turismo – 
EMBRATUR 

Brasília como sede dos mega 
eventos esportivos com foco nos 
países da América Latina 

Ministério do 
Turismo 

Elaboração e Produção do Catálogo 
da Produção Associada ao Turismo 
do Distrito Federal. 

30/11/12 31/12/13  354.476,70  39.386,30  393.863,00 

Ministério do 
Turismo 

Desenvolver o turismo por meio do 
apoio à realização do Projeto 
intitulado “Promover o destino 
Brasília no Mercado Nacional – 
Verba descentralizada 2012”. 

15/12/12 30/10/13  214.666,20  23.851,80         
238.518,00 

Ministério do 
Turismo 

Qualificação de profissionais da 
segurança pública com foco no 
atendimento ao turista, visando a 
Copa das Confederações Brasil 
FIFA 2013 e Copa do Mundo Brasil 
FIFA 2014. 

04/07/12 31/12/13   2.119.276,47  235.475,17  2.354.751,64 

 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

4088 - Capacitação de Servidores  5.000 22.990 22.990 22.990 
0022 - Capacitação de Servidores-Secretaria de Turismo- Plano 
Piloto 

5.000 22.990 22.990 22.990 

8502 - Administração de Pessoal  5.058.606 5.911.202 5.911.199 5.911.199 
8710 - Administração de Pessoal-Secretaria de Turismo- Plano Piloto 5.058.606 5.911.202 5.911.199 5.911.199 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidor es 280.000 283.648 283.648 283.648 
9548 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de Turismo- 
Plano Piloto 

280.000 283.648 283.648 283.648 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  8.406.137 8.289.391 7.889.548 7.006.027 
9626 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
Turismo- Plano Piloto 

8.406.137 8.289.391 7.889.548 7.006.027 

Total do Programa  13.749.743 14.507.231 14.107.385 13.223.863 

No que se refere ao tema Capacitação de Servidores, temas priorizados pela SETUR neste 
exercício foram:  1) Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiro;  e 2) RDC, quando 19 servidores 
receberam subsídio para a sua participação. Além destes, houve a participação de outros servidores em 
cursos que foram oferecidos e realizados pela Escola de Governo.  

3.  Informações complementares 

O Distrito Federal se prepara para o ápice de sua promoção internacional com a oportunidade 
de sediar sete jogos da Copa do Mundo e a expectativa é que o incremento do turismo seja um dos 
principais legados. Desde o início desta gestão, a Secretaria de Turismo tem preparado a cidade - por conta 
dos grandes eventos - para receber bem o turista. A SETUR investiu especialmente em quatro pilares do 
setor: políticas públicas, infraestrutura, qualificação profissional do setor e promoção de Brasília. Firmamos 
parcerias com outros órgãos e entidades federais e internacionais para otimizar os investimentos. 

Espera-se que a junção de todos esses fatores faça com que o ano de 2014 seja um ano 
favorável para os brasilienses e para os 600 mil visitantes que acompanharão os jogos da Copa do Mundo 
na cidade. Mas os benefícios não se limitarão ao Mundial. Todos esses investimentos abriram as janelas da 
Capital Federal em nível internacional. O nosso cuidado com a cidade despertou interesse em empresários 
e autoridades, que já confirmaram a injeção de R$ 75 milhões com a realização de eventos em Brasília até 
2019. A expectativa reanimou os empreendedores locais. Até 2015, deverá existir pelo menos, 14 novos 
meios de hospedagem. Os pequenos e médios empresários resgataram, no ano passado, mais de R$ 100 
milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, ou seja, 100% da verba destinada ao 
Turismo, fato histórico que comprova a confiança que essa gestão conquistou dentro e fora do país. 
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4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Ressalte-se que todas as estratégias e ações do planejamento estratégico institucional da 
SETUR visam atender a uma proposta maior, o “Plano Estratégico do Governo do DF”.  

Neste contexto, a SETUR tem buscado, com empenho, alcançar as suas metas, com o intuito e 
foco de cumprir a sua missão institucional “Desenvolver o turismo no DF a partir do fomento e promoção 
dos produtos e serviços com articulação entre o poder público e setor privado”. No entanto, algumas ações, 
que se apresentam com baixa evolução positiva, muitas vezes, dependeram de maior cerelidade dos 
trâmites burocráticos nos processos licitatórios, bem como, de disponibilidade ou prioridade de recursos 
orçamentários aplicados em contrapartida, poderia potencializar os investimentos.  
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21.1. FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DF – UO: 27.901 
O Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal, criado pela Lei nº 3.982, de 

25/04/2007, destinado a prover recursos às atividades de promoção do turismo no Distrito Federal.  Os 
recursos deverão ser aplicados em: 

I. Incentivo a projetos, encaminhados pela BRASILIATUR, nos diversos campos do turismo; 
II. Preservação das condições de uso e criação de espaços turísticos; 
III. Promoção e divulgação do Turismo; 
IV. Criação e enriquecimento do acervo turístico do Distrito Federal; 
V. Bolsas de estudo para aperfeiçoamento na área do turismo, dos empregados do quadro 

efetivo de pessoal da BRASILIATUR; 
VI. Auxílios, totais ou parciais, à aquisição de mercadorias ou bens destinados ao 

cumprimento da política de desenvolvimento do turismo; 
VII. Manutenção de instalações e equipamentos destinados ao Turismo; 
VIII. Preservação do patrimônio turístico; 
IX. Remuneração, observada a legislação pertinente, de serviços voltados para o 

cumprimento da política de desenvolvimento do turismo. 
Os recursos do FITUR/DF serão aplicados no financiamento de atividades voltadas ao 

desenvolvimento do Turismo no Distrito Federal, seja em ações internas da Secretaria de Estado de 
Turismo, sejam em ações propostas pela iniciativa privada. 

1. Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

8517 - Manutenção d e Serviços Administrativos Gerais  225.750 37.626 0 0 
Total do Programa 225.750 37.626 0 0 

 



Relatório Anual de Atividades – SEDHAB – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1306 

 

22. SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃ O E 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL – SEDHAB  – UO: 28.101 

A atual Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano é fruto 
da estratégia de Governo em promover a articulação e coordenação das políticas de habitação, 
desenvolvimento urbano e regularização, dada a sua confluência de ações. Assim, em 2011, esta 
Secretaria assumiu as atribuições e competências da antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, à exceção da pasta de meio ambiente, que fora transferida para a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.  

No Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do 
GDF, foram criadas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Em outubro de 2011, de acordo com o Decreto 
nº 33.267, de 17 de outubro de 2011, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do 
Distrito Federal passou a denominar-se Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, com nova estrutura administrativa, abaixo figurada. 
 Ainda, a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano tem, 
vinculados a sua estrutura, os seguintes órgãos e entidades: 

I. Conselhos multissetoriais:  Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito 
Federal – CONPLAN, Conselho de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CONDHAB, 
Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e o Conselho Gestor do Fundo 
de Habitação de Interesse Social; 

II. Entidades vinculadas : Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB; 

III. Fundos:  Fundo Habitacional do Distrito Federal – FUNDHAB, Fundo Distrital de Habitação de 
Interesse Social – FUNDHIS e o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB; 

IV. Colegiados técnicos:  Colegiado de Desenvolvimento Urbano e territorial – CODUT, 
Colegiado de Habitação e Regularização Fundiária – COHAR e Grupo Estratégico de Gestão da 
Informação; 

V. Grupos: Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais–GRUPOHAB (criado pelo 
Decreto n° 34.476, de 21/06/2013). 

Competências: 
À Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, 

órgão de direção superior diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, para a execução de 
suas atividades, conforme disposições contidas na Lei Distrital nº 3.105, de 27 de dezembro de 2002, 
combinada com o art. 24 do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, compete:  

I. formular, definir, coordenar e fiscalizar a implementação das políticas de ordenamento 
territorial, de desenvolvimento urbano, de habitação, de controle urbano, de regularização fundiária  e de 
informações territoriais e urbanas do Distrito  Federal;  

II. desenvolver programas e projetos voltados para resultados e cumprimento das metas 
governamentais estratégicas de desenvolvimento urbano, habitação, regularização fundiária e controle 
urbano do Distrito Federal;  

III. elaborar e rever a legislação referente ao ordenamento territorial, desenvolvimento 
urbano, habitação, controle urbano, regularização fundiária, de informações territoriais e urbanas do  Distrito 
Federal; 

IV. monitorar e fiscalizar o cumprimento das normas referentes ao ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano, controle urbano,  habitação e regularização fundiária do Distrito Federal, 
comunicando aos órgãos competentes as medidas necessárias; 

V. estruturar, desenvolver, regular, implantar e executar o Programa de Controle Urbano 
criado pelo Decreto nº 29.900 de 24 de dezembro de 2008; 

VI. promover o licenciamento urbanístico dos projetos de parcelamentos do solo públicos e 
privados do Distrito Federal; 

VII. elaborar programas habitacionais e de regularização fundiária  que promovam a 
ocupação do território de forma equilibrada e sustentável,  nos moldes definidos na Constituição Federal, no 
Estatuto da Cidade, no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e legislação vigente; 

VIII.  facilitar o acesso da população do Distrito Federal a melhores condições habitacionais, 
tanto na provisão de unidades habitacionais com infraestrutura urbana e social; 



Relatório Anual de Atividades – SEDHAB – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1307 

 

IX. promover  alternativas de acesso à moradia digna, compatibilizando-a às demandas por 
faixas de renda, com os projetos urbanísticos e habitacionais existentes e futuros; 

X. elaborar  projetos de transferência, fixação ou melhoria nos assentamentos 
populacionais de interesse social do Distrito Federal; 

XI. promover estudos e pesquisas que desenvolvam novas soluções, tecnologias e 
metodologias ecologicamente equilibradas, na área da construção e da habitação para o Distrito Federal; 

XII. promover a  articulação institucional com órgãos das esferas federal e distrital, por meio 
de  acordos, convênios e termos de cooperação técnica; 

XIII. exercer a  gestão  e o planejamento de  projetos estratégicos governamentais  no âmbito 
de sua competência; 

XIV. coordenar, em conjunto com outros órgãos do Complexo Administrativo do Distrito 
Federal,  a  análise dos estudos de impactos descritos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal – PDOT, no âmbito de sua competência,  relativos à implantação de grandes 
empreendimentos urbanos; 

XV. fomentar a  mobilidade urbana sustentável, com ênfase nos pedestres e nos veículos 
não motorizados; . 

XVI. exercer o controle de tutela sobre os órgãos vinculados, nos limites definidos em lei, de 
forma a garantir a observância da legalidade, o cumprimento de suas finalidades institucionais e a 
harmonização de suas atividades com as políticas estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal; 

XVII. exercer a função de Secretaria-Executiva e Administrativa dos órgãos colegiados 
vinculados; 

XVIII. coordenar o planejamento da política de regularização fundiária de interesse social e de 
mercado;  

XIX. coordenar a gestão e atualização dos Sistemas Planejamento Urbano e Territorial do 
Distrito Federal – SISPLAN,  de Informação Territorial e Urbana – SITURB,  Cartográfico do Distrito Federal 
– SICAD, de Informações Habitacionais – SIHAB; 

XX. realizar Levantamentos Cadastrais Planialtimétricos; 
XXI. elaborar e gerir o Cadastro Multifinalitário dos imóveis do Distrito Federal;  
XXII. coordenar e promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas de demandas 

habitacionais,  geográficas, cartográficas,  informações urbanas e territoriais, em subsídio ao planejamento 
territorial, em especial, às ações de implementação e manutenção do Sistema de Informações Territoriais e 
Urbanas do Distrito Federal – SITURB, Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD e do Sistema de 
Informações Habitacionais – SIHAB; 

XXIII. propor convênios, parcerias, contratos e outros instrumentos que venham assegurar a 
execução das políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, habitação,  controle urbano, 
regularização fundiária, informações urbanas e territoriais do Distrito Federal; 

XXIV. promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do Distrito 
Federal para o desenvolvimento de programas e projetos; 

XXV. articular-se com estados e municípios vizinhos, de modo a compatibilizar as ações e 
políticas de gestão territorial, habitacional,  de regularização fundiária e de informações urbanas e 
territoriais,  com as ações de desenvolvimento regional do Entorno, no âmbito de sua competência;  

XXVI. promover políticas e programas de desenvolvimento urbano, habitacional, de controle 
urbano, de regularização fundiária, e de informações territoriais e urbanas,  com as diversas esferas de 
governo, com o setor privado e organizações não-governamentais; 

XXVII. propor e participar de organismos internacionais com vistas à troca de experiências, 
celebrar acordos e convênios de cooperação técnica, entre outros; 

XXVIII. captar recursos financeiros junto aos organismos nacionais e internacionais, órgãos e 
entidades públicas e instituições privadas para a consecução de programas e projetos; 

XXIX. promover medidas que assegurem a preservação da área tombada e do patrimônio 
histórico do Distrito Federal, bem como do meio ambiente natural e artificial, no âmbito de sua competência; 

XXX. estabelecer políticas, diretrizes e normas para a disponibilização de informações a 
cidadãos, empresas, governo e servidores sobre os programas e projetos desenvolvidos; 

XXXI. operacionalizar e acompanhar a gestão dos Fundos de natureza contábil vinculados; 
XXXII. coordenar e gerenciar  as unidades orgânicas subordinadas; 
XXXIII. representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua competência. 
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Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo 

em comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 37 22 37 60 156 
Comissionados (Sem vínculo efetivo)  54 - 106 160 

Requisitados 
Órgãos do GDF 06 08 37 14 65 

Órgãos do Governo Federal 01 - 05 - 6 

Outros 
Estagiários - 14 - 14 28 

Terceirizados (FUNAP) 15 - - - 15 
Subtotal (Força de Trabalho) 113 44 185 88 430 

(-) Cedidos para outros órgãos - 40 - - 40 
Total Geral 113 44 185 88 390 

Obs.: Posição em 31/12/2013 

1. Realizações  

As atividades presentes em cada um dos eixos temáticos abaixo foram enquadradas nos 
Programas Governamentais nos quais a Secretaria se comprometeu em contribuir com o alcance de suas 
metas em 2011-2015, conforme pode ser observado no item a seguir.  

Seguem abaixo quadro sintético da execução dos Programas e resumos executivos das ações 
implementadas no exercício de 2013: 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

OBJETIVO GERAL:  

Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito F ederal, mediante ações de planejamento, 
monitoramento e controle urbano e territorial. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1110 – Execução  de Obras de Urbanização  130.000 0 0 0 
3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  0 13.960.300 0 0 
3145 - Implementação dos Instrumentos de Planejamento 
Territorial e Urbano  21.500 0 0 0 
3615 - Manutenção e Conservação Urbanística   21.500 0 0 0 
4139 - Gestão das Informações Urbanas e Territoriais  21.500 0 0 0 
4965 - Monitoramento Territorial e Revisão do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal  21.500 0 0 0 
4984 - Elaboração de Normas Urbanísticas  10.000 0 0 0 

Total do Programa  226.000 13.960.300 0 0 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0001 – Monitoramento Territorial e Controle Urbano - Acompanhar a ocupação e a utilização dos 
espaços existentes na cidade, de forma primordial, e no território, de forma coligada, levantando, 
atualizando e monitorando as informações urbanas e territoriais que subsidiarão o planejamento e o 
desenvolvimento urbano, bem como nortearão a implem entação do Plano de prevenção à ocupação 
irregular do solo. 
 
Indicadores:   

       
Denominação do Indicador  Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado 

em 
Período 

de Apuração  
Desejado/Alcançado Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Taxa de Implantação do Sistema de 
Controle Territorial e urbano % - - Anual 30/31 75/40 100 100 

SIURB/ 
SEDHAB 

Índice de efetividade do SITURB – 
Sistema de Informações Territoriais e 
Urbanas 

% - - Anual 30/20 75/30 100 100 
SIURB/ 

SEDHAB 
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Execução do Programa 
Em 2013 o foco da SEDHAB foram os projetos voltados para melhorias na eficiência da gestão 

de informações urbanas e territoriais do Distrito Federal, dando continuidade a uma série de ações 
desenvolvidas no exercício anterior, bem como serviços relativos ao planejamento urbano, social, 
habitacional e de meio ambiente, de forma a orientar o processo de tomada de decisões e o planejamento 
governamental e ainda, auxiliar na avaliação da eficácia das políticas públicas de intervenção (Cadastro 
Territorial Multifinalitário - CTM).   

 
Assim, as ações vinculadas ao programa foram: 

Projeto de Organização e Conservação do Arquivo Téc nico Permanente 
O Projeto de Organização e Conservação do Arquivo Técnico Permanente tem como objetivo 

implantar procedimentos técnicos para aprimorar a organização dos documentos e estabelecer 
procedimentos de conservação preventiva e periódica. 

Em 2013 foram desenvolvidas as seguintes ações no intuito de atingir tal objetivo: 
Atividade  Prazo Estágio  

Elaboração de diagnóstico do Acervo Cartográfico Fevereiro de 2013 Concluído 

Elaboração de documento com diretrizes de preservação para a construção do prédio 
da GEDUT no SIA 

Abril 2013 Concluído 

Organização dos documentos da topografia que se encontravam no sexto andar 
(aproximadamente 7,5 metros lineares) 

Junho 2013 Concluído 

Levantamento físico com a elaboração de listagem descritiva de toda a documentação 
cartográfica 

Outubro de 2013 Concluído 

Organização dos documentos digitalizados com a separação dos projetos não 
registrados em cartório 

Agosto de 2013 Concluído 

Organização, identificação e elaboração de listagem descritiva das mídias armazenadas 
no Acervo Urbanístico. 

Fevereiro de 2014 Em andamento 

Realização de pequenos reparos nos projetos de urbanismo com rasgos e 
procedimentos de higienização.   

Dezembro de 2014 Em andamento 

Participação da GEDUT na Comissão de Avaliação Setorial de Documentos – CSAD Contínuo Contínuo 

 
Projeto de Disseminação do Arquivo Técnico Permanen te 

Tem como objetivo sistematizar e otimizar o acesso aos documentos e às informações neles 
registradas, de modo a aprimorar os mecanismos de acesso e consulta atualmente utilizados.  

No exercício de 2013 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 

Atividade  Prazo Estágio  

Elaboração de documento com as diretrizes para atendimento ao público Fevereiro de 2013 Concluído 

Preparação do material técnico para a disponibilização dos Planos Diretores Locais – 
PDLs no portal da SEDHAB 

Junho de 2013 Concluído 

Digitalização do Acervo Cartográfico Junho de 2014 Em elaboração 

Levantamento de requisitos para o desenvolvimento do Sistema de Documentação 
Urbanística e Cartográfica – SISDUC Junho 2013 Concluído 

Desenvolvimento do SISDUC Versão 1 (Pesquisa, Documento, Legislação e Associação 
de Legislação). 

Março 2014 Em elaboração 

 
Ampliação e Interligação das Bases (orgânicas) do S istema de Planejamento Territorial Urbano 
(SISPLAN) 

 O Sistema de Planejamento Territorial Urbano do Distrito federal, em consonância com o 
disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal, tem por finalidade básica a promoção do desenvolvimento do 
território com vistas à melhoria da qualidade de vida da população e ao equilíbrio ecológico do Distrito 
Federal. 
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No exercício de 2013 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
Atividade  Estágio  

Elaboração das Especificações Técnicas de Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais – ET-EDGV e 
Produtos de Conjuntos de Dados Geoespaciais – ET-PCDG em escala cadastral para o Distrito Federal: 
- Modelo de Dados (ET-EDGV) – Atividade 100% concluída; 
- Folha Modelo (ET-PCDG) – Atividade 100% concluída; 
- Dicionário de dados do Modelo (ET-EDGV) – Atividade em andamento; 
- Padrão de Metadados (ET-PCDG)- Atividade em andamento. 

Em andamento 
 

Elaboração das Especificações Técnicas dos Dados Geoespaciais do Distrito Federal em parceria com o 
Exército e a TERRACAP: 
- Elaboração das Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais – ET-EDGV 
(80% realizada); 
- Elaboração das Especificações Técnicas para Produtos de Conjunto de Dados Geoespaciais – ET-PCDG - 
atividade 30% realizada; (30% realizada) 
- Elaboração das Especificações Técnicas para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais – ET-ADGV 
(atividade não iniciada). 

Em andamento 
 

Atualização no SITURB dos Projetos Urbanísticos (100% dos projetos recebidos foram atualizados no 
sistema); 

Atividade de rotina 

Atualização das bases de dados das CEB e CAESB (100% das bases recebidas foram atualizados no 
sistema); Atividade de rotina 

Disponibilização das poligonais de Levantamentos Topográficos no SITURB (100% dos levantamentos 
executados foram atualizados no sistema); 

Atividade de rotina 

Disponibilização das informações referentes aos Equipamentos Públicos Comunitários – EPC no SITURB, 
referentes às bases da Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Secretaria de Estado de Educação (100% especializados); 

Atividade de rotina 

Utilização da infraestrutura de tecnologia da informação da SEPLAN para hospedagem da Base de Dados do 
SITURB (70% realizada); Em andamento 

Disponibilização das fotografias aéreas de 2013 para os demais órgãos do GDF via SEPLAN (5% realizada). Em andamento 

 
 Destacam-se como fatores positivos na realização das atividades listadas acima: a parceria 

com o Exército na elaboração das Especificações Técnicas; o estabelecimento de rotinas internas para 
atualização do SITURB; o repasse das bases de dados da CAESB e informatização da referida Companhia 
originando bases mais precisas; e a atuação do Comitê Gestor de Geoinformações do Distrito Federal – 
COMGEO como integrador facilitando a comunicação entre os órgãos do GDF. 

 
Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Di strito Federal - SITURB 

 O Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal – SITURB tem como 
objetivo compilar, produzir e disseminar as informações geoespaciais do Distrito Federal. 

 
As Atividades desenvolvidas no exercício de 2013 foram: 

 
Atividade  Estágio  

Atualização de aplicação WEB para disponibilização das informações contidas no SITURB desenvolvido 
pela UNTEC; 

Em desenvolvimento 

Migração do Banco de Dados do SITURB para a SEPLAN, em Postgresql; Concluído 
Disponibilização de serviços GEO via padrão WMS e WFS; Em desenvolvimento 
Desenvolvimento de metadados utilizando o software Geonetwork; Em desenvolvimento 
Organização das bases de dados georreferenciadas com o objetivo de alimentar o SITURB, contendo: 
Levantamentos Topográficos, Planos de Ocupação, Diretrizes Urbanísticas e Projetos Urbanísticos 
contendo um banco de dados de parâmetros urbanísticos. 

Em desenvolvimento 

 
No tocante às Bases de Dados inseridas no SITURB no exercício de 2013, temos: 
 
Plano de Ocupação /Diretrizes Urbanísticas /Projeto s Urbanísticos (Concluídos) Itapoã 

Parque; Setor Habitacional Meireles; Setor Habitacional Mestre D’armas; Expansão do Paranoá; Vargem da 
Benção; Subcentro Leste Samambaia; Expansão do Paranoá; Setor Habitacional Nacional; Expansão do 
Mangueiral; Crixá; Linha do Metrô; Setor Habitacional Mestre D’armas; Nova Colina;  Setor Habitacional 
Meireles; Nova Petrópoles; Setor Habitacional Região do Lagos; Vargem da Benção; Setor Habitacional 
Itapoã;  Setor Habitacional Taquari; Setor Habitacional Mangueiral; Vila Estrutural; Sobradinho; Taguatinga; 
Santa Maria;  Samambaia; SAI; Águas Claras – Rua Carnaúbas; Vila Planalto; Jardim Botânico Etapa I; 
Vicente Pires; Setor Habitacional São Bartolomeu - Condomínio Quintas Alvorada; Condomínio Morada de 
Deus;  Setor Habitacional Tororó – Condomínio Chapéu de Pedra; Setor Habitacional Jardim Botânico 
Avenida Paineiras Quadras I e II; Setor Habitacional Sol Nascente Trecho I etapas I e II; Setor Habitacional 
Sol Nascente Trecho II; Riacho Fundo II – 4ª Etapa; Setor Habitacional Meireles/ Residencial Porto Pilar; 
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Condomínio Santa Mônica ; Residencial Mansões Entre Lagos; Setor Habitacional Jardim Botânico/ 
Condomínio Ecológico Village III e  Setor Habitacional Buritis/ Quadras 3, 4 e 5.  

 
Adequação do SITURB para absorção do Cadastro Terri torial Multifinalitário – CTMULTI. 

Quanto à adequação do Sistema de Informação Territorial Urbana – SITURB para absorção do 
Cadastro Territorial Multifinalitário – CTMULTI, há que se destacar as seguintes atividades desenvolvidas 
em 2013: 

Atividade Estágio 

Nova Modelagem do Banco de Dados do SITURB (50% realizada); 
Em 

Andamento 
Desenvolvimento de nova versão para a aplicação do SITURB (50% realizada); 
Visita técnica nos órgãos no intuito de agregar as informações produzidas ao SITURB e CTMULTI (10% realizada). 

  
Destaca-se como fator positivo na realização das atividades listadas acima a modelagem do 

Banco de Dados, seguindo a ET-EDGV.  
 

Cadastro Territorial Multifinalitário - CMULTI 

O Cadastro Territorial Multifinalitário tem por objetivo a elaboração de uma base de dados 
cadastral, contendo informações atualizadas da área urbana do Distrito Federal, visando facilitar o 
planejamento, gestão e fiscalização das intervenções urbanas. 

Neste âmbito as principais realizações desenvolvidas pela SEDHAB em 2013 envolveram: 
 

Atividade Estágio 

Elaboração de termo de referência para contratação de Levantamento Aerofotogramétrico da Área Urbana do 
DF; Concluída 

Proposta de padronização do endereçamento do Distrito Federal (80% realizada); Em Andamento 

Cadastro da Vila Planalto (80% realizada); Em Andamento 

Proposta de endereçamento oficial para a Estrutural (50% realizada). Em Andamento 
 
Destacam-se como fatores positivos na realização das atividades listadas acima: a participação 

dos órgãos afins por meio das Câmaras Técnicas de Cadastro e Endereçamento do COMGEO; o repasse 
da base cartográfica em escala cadastral da Vila Planalto elaborada pela TERRACAP; o trabalho de campo 
em conjunto com a AGEFIS para resolução de pendências na Vila Planalto; e o repasse do levantamento de 
endereços em campo por parte da CAESB. 

 
Comitê de Gestão de Geoinformações do Distrito Fede ral – COMGEO 

O Comitê de gestão de Geoinformações do Distrito Federal – COMGEO tem por objetivo a 
coordenação das discussões de geoinformações e geotecnologias no âmbito do Distrito Federal e criação 
de Câmaras Técnicas especializadas, a saber:  

– Endereçamento;  
– Cadastro territorial multifinalitário;  
– Cartografia e topografia;  
– Observatório imobiliário;  
– Arquitetura de sistema;  
– Arquitetura de informação.  
O COMGEO é coordenado pela SEDHAB e conta com a participação das Secretarias de 

Estado e Órgãos do Governo do Distrito Federal que produzem ou utilizam informações espaciais, com o 
objetivo de nivelar o conhecimento, trocar experiências e evitar a duplicidade de trabalhos, visando ainda à 
disseminação e padronização destas informações. 

No ano de 2013 foram realizadas cinco reuniões previamente agendadas e uma reunião 
extraordinária, contemplando as seguintes pautas:  
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Atividade  Pautas  

Reuniões 

Workshop sobre a Infraestrutura de Dados Espaciais do Distrito Federal – IDE/DF; 
Modelagens das categorias da IDE/DF; 
Sistema TERRAGEO desenvolvido pela TERRACAP; 
Cadastro da rede de drenagem e Sistema de Gerenciamento de Pavimentação Urbana da NOVACAP; 
Compartilhamento de dados geoespaciais no GDF; 
Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

Aquisição de Imagens de Satélite e Treinamento 
                                                        

Quanto à aquisição de imagens de Satélites e Treinamento foram realizadas as seguintes 
ações no exercício de 2013: 

Atividades  Áreas  Estágio  

Relatório de Monitoramento do Uso e Ocupação do Solo 2013, 
realizado utilizando as fotografias aéreas de 2009 e 2013 
resultantes de voo aerofotogramétrico realizado pela TERRACAP: 

Estrutural 

Em Andamento 
(80% realizada) 

Vicente Pires 
Sol Nascente 

Jardim Botânico 
São Bartolomeu 

Polo JK 

Destacamos, como fator positivo na realização da atividade listada acima a evolução na 
metodologia do monitoramento através de imagens tanto orbitais quanto aerotransportadas. 

A metodologia de monitoramento será melhor aplicada com a aquisição de imagens de satélite 
multiespectrais, tendo em vista que com essa característica é mais simples aplicar índices na classificação 
da imagem o que refinaria o resultado do monitoramento.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0002 – Recuperar a capacidade de planejamento urban o e territorial, em articulação com as políticas 
de habitação e de regularização. 

 
Indicadores:   

 
Denominação do Indicador  Unidade de 

Medida  
Índice mais 

Recente  
Apurado em 

 MM/A.A. 
Período 

de Apuração  
Desejado/Alcançado Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Números de Projetos de Lei de 
Instrumentos de Planejamento 
Urbano elaborados 

Unidade - - Anual 3/0 2/5 2 2 

SUPLAN/ 
SEDHAB 
SUCON 

/SEDHAB 
Número de Projetos de Lei de 
Atualização de Instrumentos de 
Planejamento Urbano e 
Revisão de Normas Técnicas 

Unidade - - Anual 1/1 1/0 1 1 

SUPLAN/ 
SEDHAB 
SUCON/ 
SEDHAB 

 
Execução do Programa 

No exercício de 2013 a SEDHAB manteve como foco das ações de desenvolvimento, 
planejamento e controle urbano a atualização e revisão dos instrumentos normativos que fundamentam a 
estratégia do Planejamento do Território. Assim, merece destaque a realização de audiências públicas e 
eventos de publicização e discussão democrática destes instrumentos e normas, ampliando e fortalecendo 
os canais de comunicação com a sociedade e fortalecendo a gestão democrática dos espaços.  

No âmbito deste programa foram realizadas as seguintes ações: 
 

Revisão do Código de Edificações do DF  
O Código de Edificações do Distrito Federal - COE, instituído pela Lei n.º 2105/98 e 

regulamentado pelo Decreto n.º 19.915/98 tem como finalidade disciplinar toda e qualquer obra de 
construção, modificação ou demolição de edificações no âmbito do Distrito Federal, bem como disciplinar o 
licenciamento das obras de arquitetura e urbanismo.  

O objetivo deste instrumento normativo é estabelecer padrões de qualidade dos espaços 
edificados que satisfaçam as condições mínimas de segurança, conforto, higiene, saúde e acessibilidade 
aos usuários e demais cidadãos, por meio da determinação de procedimentos administrativos e parâmetros 
técnicos que serão observados pela administração pública e pelos demais interessados e envolvidos no 
projeto, na execução de obras e na utilização das edificações.  
Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de modernização do COE com a incorporação de novas 
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tecnologias construtivas, e dos princípios de racionalização no consumo de energia nas novas edificações e 
de correção e incorporação de parâmetros para garantir o conforto ambiental nos ambientes construídos. 

Esse trabalho vinha sendo realizado por esta Secretaria de Estado de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, que no ano de 2013 desenvolveu as 
seguintes atividades: 

Atividades  
Pesquisas; 
Criação do Grupo de Trabalho; 
Reuniões; 
Contatos com outros órgãos, faculdades, conselhos, estruturação das propostas, desenhos dos anexos, dentre outras. 

O trabalho foi posteriormente transferido à Coordenadoria das Cidades. 

Elaboração de Projeto de Lei para instituição do Có digo de Posturas do Distrito Federal 

 
A elaboração do Projeto de Lei referente ao Código de Posturas do Distrito Federal foi iniciado 

em 2012 e está em fase final de elaboração, com a previsão de conclusão para o primeiro semestre  de 
2014. 

Nesse âmbito foram realizadas em 2013 as seguintes atividades: 
 

Atividades 

Coordenação do Grupo de Trabalho interinstitucional para análise e elaboração do Projeto de Lei do Código; 

Realização de encontros comunitários para levantamento de expectativas sobre o Código de Posturas; 

Implementação de página WEB no site da Sedhab promovendo a participação da comunidade na elaboração do Código; 

Elaboração, coordenação e realização do Seminário “Código de Posturas em Foco”. 

 
Implementação do Código de Publicidade do Distrito Federal 

  A SEDHAB continua coordenando os trabalhos de implementação do Código de 
Publicidade do Distrito Federal no que diz respeito à elaboração dos POP’s (Planos de Ocupação de 
Publicidade). Esse trabalho tem por objetivo complementar o Plano de Combate à Poluição Visual no 
Distrito Federal disciplinando a locação de engenhos publicitários ao longo das rodovias e nas áreas 
urbanas. Inclui ainda a locação de totens publicitários em áreas comerciais. 

 Foram desenvolvidas em 2013 as seguintes atividades: 
 

Atividades 

Coordenação dos trabalhos de implementação da elaboração dos POPs (Planos de Ocupação de Publicidade); 

Participação na implementação do Plano de Combate à Poluição Visual no Distrito Federal disciplinando a locação de engenhos 

publicitários ao longo das rodovias e nas áreas urbanas; 

Locação de totens publicitários em áreas comerciais. 

O projeto continua em andamento com a participação das Administrações Regionais, do DER 
(Departamento de Estradas de Rodagem) e do Metrô (Companhia do Metropolitano de Brasília). 
 
Iluminação, Ventilação e Envoltória para subsidiar a revisão do COE 

O processo instruído anteriormente para contratação de estudos técnicos via Convênio com a 
UnB foi recusado pela Procuradoria. Contudo, o processo foi retomado e instruído na modalidade “dispensa 
de licitação” e, no momento, encontra-se em análise.  

 

Aproveitamento de Águas Pluviais 
E A SEDHAB iniciou em 2013 atividades referentes à regulamentação da Lei nº 3.677/2005, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de reservatórios de captação de água para as unidades 
habitacionais do Distrito Federal. O trabalho está em andamento. 
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Cercas Elétricas 
 No exercício de 2013 foi iniciado trabalho de regulamentação da Lei n.º 3297/2004 referente 

à instalação e manutenção de cercas elétricas no Distrito Federal. O trabalho com previsão de término no 
primeiro semestre de 2014. 

 

Vagas de Estacionamentos: demanda e dimensionamento  
 Foi elaborado em 2013 o projeto básico para contratação de estudo que irá subsidiar o 

dimensionamento conforme a demanda. 
 

Projeto Skate Parque - “Pista de Skate do Parque da  Cidade”  
O Projeto Skate Parque consiste na utilização de uma área de convívio no Parque da Cidade, 

com pista de skate que possibilitará várias modalidades dentro do esporte. 
 

Licenciamento de Atividades no Distrito Federal  
No tocante ao licenciamento de atividades no Distrito Federal, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades em 2013: 
 

Atividades  

Coordenação de reunião para estudo; 

Inclusão das áreas de regularização previstas no PDOT. 

 
O projeto encontra-se em análise na Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

 
Análise e aprovação dos POQTs (Planos de Ocupação d e Quiosques e Trailers) 

O objetivo deste projeto é a ordenação da ocupação dos espaços públicos e a regularização 
atividade dos “quiosqueiros”. O trabalho está em andamento, contudo, sem previsão de conclusão haja vista 
que a elaboração dos POQTs é de competência das Administrações Regionais. 

 

Projeto de Lei de Calçadas 
 O Projeto de Lei referente às calçadas nas áreas do Distrito Federal encontra-se em 

andamento. No exercício de 2013 foram realizadas reuniões para discussão do Projeto de Lei elaborado 
pela AGEFIS. 

 
Projetos de Lei para Disciplinamento da Aplicação d e Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(ODIR) e de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OD ALT)  

 A instituição de ODIR e de ONALT no âmbito do planejamento urbanístico visa a atender, 
simultaneamente, aos interesses particulares e coletivos, induzindo o uso da propriedade de acordo com a 
sua função social. São instrumentos destinados a operar transformações na realidade do “tecido” urbano, e 
tem como escopo realizar a justa distribuição dos benefícios e encargos do processo de urbanização. 

 Assim, devido à importância e necessidade de disciplinar a aplicação desses instrumentos, 
a SEDHAB iniciou a elaboração dos Projetos de Lei em 2012, sendo que o trabalho continua em 
andamento, com previsão de conclusão para 2014.  

Por outro lado, ainda no tocante às outorgas, foi realizado em 2013 o levantamento e a 
sistematização dos dados relativos à cobrança da ODIR e ONALT, pelas Administrações Regionais nos 
anos de 2011 e 2012. O Trabalho está em andamento. 

 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
No ano de 2013 deu-se continuidade ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do Distrito 

Federal, com o desenvolvimento das seguintes atividades:  
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Atividades  Estágio  

Elaboração da minuta de Decreto regulamentador da Lei nº 5.022/13 que trata do EIV;  
* Aguardando apenas a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF. Concluído * 

Elaboração de Manual de Procedimentos do EIV, para análise e aprovação; Em Andamento 

Análise de EPVT/EIV de empreendimentos. O trabalho está em andamento. Em andamento 

 
Estudo de Viabilidade Urbanística – EVU 

Quanto ao Estudo de Viabilidade urbanística – EVU foram realizadas as seguintes atividades 
no exercício de 2013: 

 
Atividades  

Revisão do Decreto nº 33.974 de 06/11/12, regulamentador do artigo 5º da Lei Complementar nº 755/08 que trata de concessão de 
direito real de uso e de uso de área pública, normatizando a instalação de estações transmissoras de radiofrequência no território do 
Distrito Federal; 

Elaboração de Termos de Referência para EVU; 

Análise de EVU de diversos equipamentos volumétricos. 

 
Licenciamento de Infraestrutura em Área Pública 

No exercício de 2013 foi desenvolvido trabalho de revisão do Decreto que regulamenta o 
Licenciamento de Infraestrutura em Áreas Públicas do Distrito federal. Esta atividade encontra-se em 
andamento. 

 

Elaboração de Lei e Decreto Normatizando a Instalaç ão Estações Transmissoras de Radiofrequência 
(ETRs) no Território do Distrito Federal 

Em 2013 deu-se continuidade à elaboração de Lei e Decreto para normatizar a instalação de 
ETRs no DF, iniciada em 2012. Estas atividades estão em fase de conclusão por esta SEDHAB. 

 

Suporte à Legislação Urbanística e Edilícia 
Quanto ao suporte à legislação Urbanística e Edilícia, esta é uma atividade de rotina desta 

Secretaria, tendo sido realizada em 2013 as seguintes tarefas:  
 

Atividades  
Atualização da legislação; 
Análise e elaboração de pareceres. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
0003 – Promover o uso e a ocupação democrática das áreas urbanas centrais, propiciando a 
permanência da população residente e a atração de p opulação não residente, por meio de ações 
integradas que fomentem a diversidade funcional e s ocial, a identidade cultural e a vitalidade 
econômica. 

 
Indicadores:   

 
Denominação do indicador  Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

 MM/A.A. 
Período 

de Apuração  
Desejado/Alcançado Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Índice de adequação do espaço 
urbano 

Unidade 35 28/02/2003 Anual 40/45 60/0 65 70 
SUPLAN/ 
SUCON/ 
SEDHAB 

Número de Projetos 
Urbanísticos de Revitalização 
de Espaços Urbanos 
elaborados 

Unidade 20 28/02/2003 Anual 10/0 3/0 3 3 
IBRAM/SEM

ARH/ 
SEDHAB 

 
A Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB desenvolveu, 

no exercício de 2013, atividades diversas relacionadas ao planejamento estratégico da Secretaria e às 
atribuições que lhe são afetas, conforme disposto no Decreto Nº 34.184, de 04 de março de 2013, que 
aprova seu Regimento Interno. Foram desenvolvidas ações vinculadas aos seguintes Projetos Prioritários: 
a) do Eixo Morar Bem; e b) do Eixo Planejamento Urbano (Projeto: LUOS, Requalificação Urbana). 
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Nesse sentido, foram realizadas em 2013 as seguintes atividades: 
 

Atividades  
Elaboração de diretrizes urbanísticas; 
Análise de projetos de parcelamento quanto ao paisagismo; 
Acessibilidade e mobilidade urbana; 
Enquadramento em relação ao PDOT 
Elaboração de certidões, para atender ao Provimento nº 2 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; 
Estudos sobre ocupação em área rural; definição de parâmetros urbanísticos para equipamentos públicos; 
Elaboração do boletim imobiliário referente à sistematização de informações sobre o comportamento do mercado imobiliário; 
Desenvolvimento do observatório imobiliário, que visa avaliar o comportamento do mercado imobiliário em relação à normatização 
urbanística; 
Estudos sobre os instrumentos urbanísticos, para apoiar a elaboração de legislação; 
Análise de projetos viários, visando garantir a qualidade do espaço urbano; 
Estudos sobre as estratégias do PDOT e sua inserção nas decisões para elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo;  
A mobilidade e acessibilidade urbana; 
Elaboração de diretrizes sobre mobilidade e acessibilidade urbana; 
Elaboração de sinalização tátil para orientar pessoas com deficiência visual para a rodoviária do Plano Piloto e para o projeto do 
escritório Burle Marx, para a Esplanada da Torre; 
Elaboração de padrões de mobiliário urbanos e de critérios para sua distribuição no espaço; 
Orientações para qualificação dos espaços públicos;  
Elaboração de projetos de paisagismo e viários; 
Análise de projetos de lei; coordenação técnica da elaboração da lei de uso e ocupação do solo; 
Coordenação da Comissão Permanente de Acessibilidade; 
Execução de contrato de concursos públicos para qualificação de parques urbanos; 
Participação em comissões. 

 
Resultados Alcançados  

É importante ressaltar que as atividades acima listadas produziram resultados alinhados direta 
ou indiretamente com o planejamento da Secretaria, haja vista que esta Pasta desenvolve estudos de 
suporte para diversos trabalhos em andamento.  

Também são desenvolvidos estudos de suporte à elaboração de diretrizes urbanísticas, bem 
como estudos que foram realizados para apoiar a elaboração do Projeto de Lei Complementar de Uso e 
Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS. 

 

Análise de Projetos de Parcelamento  
No que concerne às áreas livres públicas, foram realizadas em 2013 a análise de projetos de 

parcelamento, como praças, parques e áreas de convívio nos novos parcelamentos habitacionais do Morar 
Bem e outros programas, a saber: 

 
Áreas  

Paranoá Parque;  
Riacho Fundo - 5ª Etapa do Riacho Fundo II: Várias reuniões ocorreram com os vários setores envolvidos no parcelamento, etapa em 
que foram repassadas as informações básicas quanto ao tratamento paisagístico; 
Parque das Bençãos. 

 

Outros Projetos 
Trabalhos conjuntos com a Casa Civil, Secretaria de  Obras, Novacap, Secretaria de Governo e 
outros 

Dentre as atividades desenvolvidas em conjunto com a Casa Civil, SO, Novacap, Sec. Governo 
e outros, podemos listar: 

 
Atividade  Descrição  

Requalificação da Vila Planalto Processo n.º 390.000.666/2012. 

RIT de Águas Claras 
Análise em conjunto com a DIDUL quanto as interferências de alteração no sistema viário 
proposto para o empreendimento da firma Direcional, próxima a estação Arniqueiras – Metrô.  Foi 
verificada interferências quanto a acessibilidade do pedestre e ciclovia. 

EPIG 

Análise do projeto, já em fase final, no que tange ao paisagismo. Processo nº 110.000.397/2012 
da Prisma. Parecer conjunto com a DIDUL. Constatada a necessidade de ajustes quanto ao 
paisagismo e acessibilidade. Posteriormente, em reunião ocorrida na Sedhab, em 23/10/2013, 
conjunto com a SO, firma Prisma, foi então entregue início de considerações quanto ao 
paisagismo das estações, bem como melhoria quanto aos espaços e segurança dos usuários. 
Cabe informar que várias etapas já estavam finalizadas e não mais poderiam ser adequadas. 

Projeto de paisagismo SMHN Desenvolvido em área pública pelo empreendimento, no Setor Hospitalar Local Norte – RA I, 
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Atividade  Descrição  
adjacente ao Eixo Rodoviário oeste. 

Análise do paisagismo da Torre 
de TV 

Considerações quanto ao fluxo 925/02/13). 

Projeto da Esplanada da Torre – 
ETO 

Desenvolvido pelo Escritório Burle Marx, com necessidade de ajustes quanto à ciclovia, calçadas 
e travessias, compatibilizando com os outros projetos lindeiros. Compatibilidade quanto à 
segurança – Detran e solicitações de adequações do Iphan  Regional.  

Adequação do projeto de um 
dos lados referente ao 
Quadrilátero de ligação de 
pedestre nos setores centrais 
de Brasília – Unilatero – do 
SHS ao SHN. 

 

Coleta seletiva e recipiente: 

Estudo iniciado junto a SEDHAB e depois desenvolvido no âmbito do GDF para a definição de 
padrão de lixeiras, bem como as diretrizes quanto a localização das mesmas no espaço público. 
Trabalho desenvolvido em conjunto com vários órgãos, a saber: Casa Civil, SLU, SEDHAB, 
NOVACAP dentre outros.  

Padrão de mobiliário Publicação no DODF de 06 /09/2013 dos padrões de lixeiras, golas de árvores, paraciclos a 
serem utilizados no Distrito Federal através da Portaria nº 79. 

Análise conjunta do RIAC – 
Metrô – Asa Norte com a 
SEDHAB 

Estação adjacente ao hospital da Asa Norte, em faixa exígua para a circulação de pedestres, 
além de grande área destinada à estacionamento de veículos particulares, adjacente a primeira 
estação de metrô da Asa Norte.  

 

Projetos vinculados à Área Central  
No exercício de 2013 deu-se continuidade aos projetos referentes ao Eixo Monumental de 

Brasília, iniciados em 2012, tais como: Participação no projeto de requalificação do Eixo Monumental e da 
área central de Brasília especialmente no que concerne à acessibilidade, ciclovias, englobando também 
transporte público, iluminação e paisagismo, na discussão com os diversos órgãos envolvidos. Vários 
ajustes e costuras com os vários órgãos do GDF e mesmo com os da esfera federal e concessionárias, com 
intuito de tratar a área pública constituindo um conjunto harmonioso. 

 

EMO Leste: 
Atividade  Descrição  

Paisagismo do 
EMO Leste: 

Lateral das vias S1 e N1, lateral dos Ministérios: tratamento da inserção dos renques da Palmeiras- imperiais, das 
espécies com a tonalidade amarela além da adequação da vegetação existente; 
Calçadão com paginação específica na lateral dos ministérios e inserção de espaços de convívio adjacente aos 
mesmos. Tratamento dos espaços quanto à inserção de baias de ônibus, relativos aos mobiliários urbanos – 
bancos, lixeiras, paraciclos, sinalização e mapas táteis,paradas de ônibus, golas de árvores.   
Intensificação da vegetação, na lateral do canteiro central espécies do rosa ao lilás e roxo), mantendo a 
predominância da tonalidade das espécies existentes. Adequação da ciclovia direcionando as mesmas para as 
travessias conjuntas com o pedestre. 
Paisagismo da alça leste da estação rodoviária, com o incremento da tonalidade do vermelho. 
Estudo das alturas e efeitos da iluminação pública, o uso de tecnologia LED - com o viés na sustentabilidade. 
Estudo de iluminação, com foco tanto na circulação de veículos como para a qualificação e segurança do 
pedestre e o uso do espaço público. Adequação de alguns efeitos de realce ao longo da Esplanada dos 
Ministérios - EMI, conferindo um equilíbrio e em consonância com os órgãos de Patrimônio. 
Adequação do paisagismo proposto quanto à viabilidade do evento do Desfile de 7 de Setembro. Negociações 
que envolvem órgãos do GDF: SEGOV, SEDHAB, DPJ-NOVACAP; órgãos da área federal como: 
SECOM/PRESI, Forças Armadas, Segurança Militar dentre outros e as concessionárias de serviços públicos. 

 
Rodoviária do Plano Piloto 

Área Descrição  

Rodoviária do Plano Piloto 

Adequações quanto as rotas de acessibilidade para o pedestre; 
Adequações quanto as rotas cicloviárias; 
Proposta de sinalização turística e quanto a informações para os deficientes 
visuais. 

 

EMO Oeste 
Área Descrição  

EMO Oeste 

Projeto de adequação das calçadas, e ciclovias no canteiro central do EMO oeste, 
com espaços de convívio integrado às melhorias de inserção de mobiliário 
urbano. 
Estudo da travessias seguras em conjunto pedestre e ciclistas junto ao Detran 
Estudos conjuntos quanto à inserção dos “Kits ponto de ônibus” e suas 
adequações em todos os projetos, já desenvolvidos e aprovados, no âmbito do 
GDF e Iphan para o EMO 
Criação e discussão de quiosque com sanitário público no Emo. Trabalho ainda 
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Área Descrição  
em desenvolvimento com a ajuda da Novacap; 
Projeto geral de paisagismo do EMO tratado no documento 310.000.428/2013 de 
28/02/2013 
Participação constante nas reuniões relativas à casa Civil e Vice Governadoria no 
Comitê central de Obras para a copa. Tratando dos diversos assuntos vinculados 
ao legado para Brasília em relação à copa 2014. 

 
Projeto de Revitalização do SCS 

Área Descrição  

Revitalização do Setor Comercial Sul - SCS 

Projeto financiado pelo FUNDURB relativo à execução de escadas, rampas, 
corrimãos, travessias elevadas, repuxo d’águas, dentre outros; 
Etapas em fase de conclusão: escadas, e rampas; 
Adequações de corrimãos e fradinhos (obstáculo para impedir os veículos de 
subirem nas calçadas); 
Grelhas de drenagem das águas pluviais; 
Recuperação de revestimento de piso nas áreas adjacentes às obras; 
Projeto financiado pelo FUNDURB relativo aos ajustes viários, ajustes nos 
estacionamentos e  adequação de calçadas e vegetação; 
Em fase inicial de ajuste na quadra 01 nos estacionamentos; 
Execução, construção e demolição do posto policial comunitário da quadra 05 na 
praça central. 

 

Outros 
Área Projeto  

Ceilândia Projeto do parque da Ceilândia, paisagismo com todo o detalhamento; 
Recanto das Emas Projeto de adequação da praça do Recanto das Emas 

Sobradinho Projeto das áreas livres de quadras de Sobradinho, tratadas com mobiliário 
urbano e arborização. 

 
Espaços Públicos: 

No tocante às atividades desenvolvidas no âmbito dos espaços públicos, foram desenvolvidas 
em 2013:  

Atividades  
Compilação e definição de diretrizes para a elaboração da cartilha da paisagem urbana; 
Mapeamento dos pontos de mirantes no DF; 
Tratamento das praças e espaços de convívio como diretrizes para o desenvolvimento de projetos; 
Tratamento e diretrizes quanto a iluminação pública e a relação com o uso do espaço urbano em discussão com a Ceb e outros 
órgãos do GDF. 

 
Boletim Imobiliário 

Com periodicidade bimestral, foi lançado pela Secretaria de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano (SEDHAB) o Boletim do Observatório Imobiliário, com o objetivo de publicar 
informações sempre atualizadas sobre o mercado imobiliário do Distrito Federal, baseadas em dados 
publicados pelo Índice FIPEZAP e pelo Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF, principais fontes de 
consulta do Boletim. 

O monitoramento da dinâmica imobiliária, além de fazer uma análise permanente da variação 
de preços dos imóveis e apontar as tendências do mercado no Distrito Federal, tem o objetivo de subsidiar o 
corpo técnico e decisório da SEDHAB nas decisões e ações da política urbana e habitacional. 

Assim, foram publicados em 2013, bimestralmente 05 (cinco) Boletins, tanto na Intranet quanto 
sítio oficial da SEDHAB. Importante informar que neste exercício foram incorporadas à publicação matérias 
jornalísticas sobre mercado imobiliário. 

 

Observatório Imobiliário 
O Observatório Imobiliário é um projeto que tem como objetivo contribuir para o 

aperfeiçoamento das nossas ações na construção de uma gestão democrática das cidades do DF, com a 
finalidade de permitir melhor entendimento acerca de como a legislação urbanística e os investimentos na 
infraestrutura urbana e na produção de habitações atuam sobre o mercado imobiliário e como este também 
pode afetar as decisões urbanísticas.  

Dentre as atividades desenvolvidas em 2013 temos: 
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Atividades  Descrição  

Estruturação do Observatório Imobiliário 

Projeto Básico para contratação de pesquisa piloto que 
analise os efeitos da legislação urbana e dos 
investimentos públicos e privados sobre a dinâmica 
imobiliária. Está em fase final de elaboração 
Realização de uma audiência pública com as empresas 
interessadas, na qual foi debatido o entendimento da 
metodologia e dos produtos da Pesquisa, e assim evitar 
alguns dos problemas comumente observados nas 
contratações pretéritas. 
Elaboração do segundo Plano de Trabalho do Acordo de 
Cooperação com o IPEA, que visa a produção (pelo 
IPEA, com apoio da SEDHAB), até dezembro de 2013, 
das zonas homogêneas e amostras para finalização do 
PB e contratação de consultoria  

Relatório Instrumentos de Política urbana no Distri to Federal 
Foi elaborado em 2013 o Relatório Instrumentos de Política Urbana no Distrito Federal por esta 

SEDHAB a ser publicado pelo IPEA. Importante salientar que este Relatório é fruto de um Acordo de 
Cooperação e a publicação está em fase final no editorial do IPEA. 

 

Cadernos de Leitura Territorial e Tabbela Ranking entre as RAs 
No exercício de 2013 07 (sete) cadernos de dados e análise socioeconômica e ambiental das 

RAs por Unidade de Planejamento, e 01 (um) caderno tabela ranking entre as RAs, elaborado em apoio aos 
trabalhos da subsecretaria, aguardando aprovação para divulgação na intranet e página da Sedhab. 

 
Mapeamento para Banco de Dados dos Indicadores Soci ais 

Em 2013 foi desenvolvido o trabalho de mapeamento para Banco de Dados dos Indicadores 
Sociais, com a seleção dos setores censitários para trabalhar com os dados do Censo Demográfico do 
IBGE do ano 2000 e 2010 por 31 (trinta e uma) Regiões Administrativas. 

O mapeamento foi concluído para montagem do banco de dados de indicadores sociais, 
permitindo dividir o DF em 485 (quatrocentas e oitenta e cinco) subáreas. 

 

Readequação do Corredor de Transporte Público do Ei xo Oeste 
Foi realizada em 2013 a análise de estudos e projetos executivos para a readequação do 

corredor de transporte público do eixo oeste do Distrito Federal, em sistema BRT, por meio de Comissão 
para Acompanhamento, instituída pela Portaria n° 44 , de 15 de abril de 2013.  

 

Ciclovias do Distrito Federal 
Foi iniciada em março de 2013 a análise das ciclovias do Distrito Federal, em conjunto com o 

DETRAN. Foram concluídos os relatórios de análise da Asa Sul e da Asa Norte (Comitê de Ciclovias). 
 

Programa de Mobilidade Urbana por Bicicletas:  
Importante registrar que essa Secretária de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 

Urbano do Distrito Federal participou do Fórum da Política de Mobilidade por Bicicletas no Distrito Federal - 
Decreto nº 34.530, de 25 de julho de 2013, coordenado pela Casa Civil. É competência desta Secretaria: a) 
finalizar o levantamento e espaços públicos que atraem viagens por bicicleta, b) definir o quantitativo de 
vagas por RA de estacionamentos de bicicletas; e c) elaborar diretrizes para localização dos 
estacionamentos.  

 

Diretrizes Urbanísticas 
Em 2013 foram elaboradas Diretrizes Urbanística de várias áreas do Distrito federal, conforme 

tabela abaixo: 
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Atividades Localização Estudo Estágio 

Diretrizes Urbanísticas 
DIUR 01/2013 
Vicente Pires 

RA XXX 

 

 

 

 

oncluída 

Diretrizes Urbanísticas 
DIUR 02/2013 

Residencial Palmeiras 
RA XXVII 

 

 

 

Concluída 

Diretrizes Urbanísticas 
DIUR 03/2013 

Parque dos Pinheiros 
RA XXVII 

 

 

 

 

Concluída 

Diretrizes Urbanísticas 
DIUR 04/2013 

Estância Santa Paula 
RA XXVII 

 

 

 
Concluída 

Diretrizes Urbanísticas 
DIUR 05/2013 

Taquari 
RAXVIII 

  

 

Concluída 

Diretrizes Urbanísticas 
DIUR 06/2013 

Setor Habitacional Tororó 
RA XIII 

 

 

 
Concluída 

 
Diretrizes Urbanísticas Específicas 

DIUPE 01/2013 
Arine Vicente Pires 

RA XXX 

 
 

 

 
 

 
Concluída 

Diretrizes Urbanísticas Específicas 
DIUPE  02/2013 

Tororó Eco Ville Residence 
RA XIII 

 

 

 

 

Concluída 

Diretrizes Urbanísticas Específicas 
DIUPE 03/2013 

Ceasa 
RA VI 

 

 

 

 

Concluída 

Diretrizes Urbanísticas 
Setor Habitacional Ribeirão 

RA XIII 

  Em elaboração  

Diretrizes Urbanísticas   Concluída  



 

Atividades 

Região Sul/ Sudeste (DF 140) 
RAs XIV e XIII 

Estudo Urbanístico 02/2013 
Expansão do Mangueiral 

RA XIV 

 

 
Estudo Urbanístico 

O estudo urbanístico consiste na
área, conforme conferido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
as possibilidades de uso e ocupação urbana da área e que cri
planejamento de sua ocupação para fins urbanos.

No exercício de 2013 foi iniciado
Isolados, conforme discriminado na tabela abaixo:

 

Estudo Urbanístico 01/2013  
Parcelamentos Urbanos Isolados  

 
Estudos para D efinição de Diretrizes de Uso e Ocupação para Imóve is Rurais

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 
Macrozona Rural e suas subdivisões diretrizes para sua ocupação. Trata
especificam em que condições determinadas atividades que não são de natureza urbana seriam admitidas 
em zona rural, e mesmo que parâmetros de ocupação devem ser observados
quantidade de processos que tratam de edificação ou licenciamento de atividades em zona rural é 
encaminhada à Secretaria para análise e manifestação, requisitando parecer técnico. Por vezes os 
processos se arrastam por anos, dada a d
licenciamento mais adequados a cada caso.

Com o objetivo de orientar as Administrações Regionais com relação aos procedimentos de 
análise para aprovação de projetos e licenciamentos de atividades e
elaborado, nesta Secretaria, o documento “Estudo sobre procedimentos de licenciamento para projeto e 
obra nas áreas rurais do Distrito Federal”, que motivou proposta de Norma Técnica sobre o tema.

Em continuidade a este trabal
órgãos envolvidos com o processo de aprovação de projeto e licenciamento de atividades que ocorrem em 
áreas rurais, no intuito de definir procedimentos conjuntos, são eles: IBRAM, COORDENADORIA DAS
CIDADES, e SEAGRI, além da SEDHAB.

Os procedimentos propostos para análise e aprovação de projetos e licenciamento de 
atividades em imóveis deverão ser definidos em Decreto do Executivo que normatizará a questão.

Neste ano de 2013, de um total de 20 (vint
localizados em zona rural, encaminhados para manifestação, foram respondidos 11 (onze). Os demais 
estão aguardando estudos e a definição de procedimentos específicos por meio da edição de norma 
específica. 
 

Certidões nos termos do Provimento nº 02 do TJDFT
A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com o intuito de orientar 

a retificação de matrícula de imóveis rurais no Ofício de Registro de Imóveis, emitiu o Provimento nº 2, 
19 de abril de 2010. Esse instrumento, entre outros procedimentos, estabelece:

 
Art. 12. Se o imóvel constar como rural na matrícula, mas utilizado para fins urbanos e localizado inteiramente em 
zona urbana de acordo com o PDOT,  
reserva legal. 

§ 1º. Na situação do caput, serão apresentados ao registrador os seguintes documentos, cuja autenticidade 
será por ele conferida: 

I – certidão ou declaração do órgão competente do Distrito Feder
vinculada ao número de matrícula ou ao trabalho 
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consiste na análise e avaliação do potencial urbano de uma determinada 
área, conforme conferido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT. Busca
as possibilidades de uso e ocupação urbana da área e que critérios deviriam ser considerados quando do 
planejamento de sua ocupação para fins urbanos. 

No exercício de 2013 foi iniciado Estudo Urbanístico acerca de Parcelamentos Urbanos 
riminado na tabela abaixo: 

Atividade  

efinição de Diretrizes de Uso e Ocupação para Imóve is Rurais  
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal –

subdivisões diretrizes para sua ocupação. Trata-se de diretrizes gerais, que não 
especificam em que condições determinadas atividades que não são de natureza urbana seriam admitidas 
em zona rural, e mesmo que parâmetros de ocupação devem ser observados, de 
quantidade de processos que tratam de edificação ou licenciamento de atividades em zona rural é 
encaminhada à Secretaria para análise e manifestação, requisitando parecer técnico. Por vezes os 
processos se arrastam por anos, dada a dificuldade de entendimento dos procedimentos de consulta e 
licenciamento mais adequados a cada caso. 

Com o objetivo de orientar as Administrações Regionais com relação aos procedimentos de 
análise para aprovação de projetos e licenciamentos de atividades em imóveis rurais, em 2010 foi 

documento “Estudo sobre procedimentos de licenciamento para projeto e 
obra nas áreas rurais do Distrito Federal”, que motivou proposta de Norma Técnica sobre o tema.

Em continuidade a este trabalho, em 2012, foram realizadas duas reuniões com diferentes 
órgãos envolvidos com o processo de aprovação de projeto e licenciamento de atividades que ocorrem em 
áreas rurais, no intuito de definir procedimentos conjuntos, são eles: IBRAM, COORDENADORIA DAS

SEDHAB. 
Os procedimentos propostos para análise e aprovação de projetos e licenciamento de 

atividades em imóveis deverão ser definidos em Decreto do Executivo que normatizará a questão.
, de um total de 20 (vinte) processos e requerimentos que tratam de imóveis 

localizados em zona rural, encaminhados para manifestação, foram respondidos 11 (onze). Os demais 
estão aguardando estudos e a definição de procedimentos específicos por meio da edição de norma 

nos termos do Provimento nº 02 do TJDFT  
A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com o intuito de orientar 

a retificação de matrícula de imóveis rurais no Ofício de Registro de Imóveis, emitiu o Provimento nº 2, 
19 de abril de 2010. Esse instrumento, entre outros procedimentos, estabelece: 

Art. 12. Se o imóvel constar como rural na matrícula, mas utilizado para fins urbanos e localizado inteiramente em 
urbana de acordo com o PDOT,  serão dispensadas a certificação do INCRA e a averbação da respectiva 

§ 1º. Na situação do caput, serão apresentados ao registrador os seguintes documentos, cuja autenticidade 

certidão ou declaração do órgão competente do Distrito Federal responsável pela política urbana, 
o de matrícula ou ao trabalho  técnico, da localização do imóvel em zona urbana, na qual se 
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ho, em 2012, foram realizadas duas reuniões com diferentes 
órgãos envolvidos com o processo de aprovação de projeto e licenciamento de atividades que ocorrem em 
áreas rurais, no intuito de definir procedimentos conjuntos, são eles: IBRAM, COORDENADORIA DAS 

Os procedimentos propostos para análise e aprovação de projetos e licenciamento de 
atividades em imóveis deverão ser definidos em Decreto do Executivo que normatizará a questão. 

e) processos e requerimentos que tratam de imóveis 
localizados em zona rural, encaminhados para manifestação, foram respondidos 11 (onze). Os demais 
estão aguardando estudos e a definição de procedimentos específicos por meio da edição de norma 

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com o intuito de orientar 
a retificação de matrícula de imóveis rurais no Ofício de Registro de Imóveis, emitiu o Provimento nº 2, de 

Art. 12. Se o imóvel constar como rural na matrícula, mas utilizado para fins urbanos e localizado inteiramente em 
tificação do INCRA e a averbação da respectiva 

§ 1º. Na situação do caput, serão apresentados ao registrador os seguintes documentos, cuja autenticidade 

al responsável pela política urbana, 
técnico, da localização do imóvel em zona urbana, na qual se 
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informe sobre a existência ou não de parcelamento irregular do solo para fins urbanos sobre a área ou parte dela; 
(negritamos) 

Relativamente às disposições do Provimento nº2/2010 – TJDFT, a Procuradoria Geral do 
Distrito Federal, em seu Parecer nº 000.085/2010 – PROMAI/PGDF, recomenda “à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente que elabore as rotinas e procedimentos que entenda 
necessários para a emissão das certidões ou declarações previstas no art. 12 do Provimento nº 2, de 2010 
– TJDFT”. 

Com o objetivo de atender a recomendação da PRG-DF, esta Pasta propôs rotinas para 
apresentação de requerimento por parte dos interessados e para análise e manifestação da SEDHAB nos 
termos estabelecidos pela norma. Constam dessas rotinas os seguintes documentos:  

 
Certidão  

Requerimento de Certidão pelo Interessado 

Documentos Necessários; 
Orientação para os interessados sobre documentos a serem apresentados; 
Formulário de requerimento; 
Formulário de relatório de vistoria; 
Formulário de enquadramento da área com relação ao PDOT com Certidão; 

 
A elaboração das Certidões requer a realização de vistoria para verificação da situação de uso 

e ocupação da área. No caso de se não ser possível especificar na vistoria se a área está ou não sendo 
utilizada para fins urbanos, o requerimento é encaminhado para apreciação da Agência de Fiscalização do 
Distrito Federal – AGEFIS, órgão com competência para efetuar as diligências necessárias para informar o 
uso da propriedade. 

Produtos 
Foram definidos formulários para requerimento do interessado, de vistoria e de certidão, 

visando atendimento ao Provimento nº 02/2010 do TJDFT. 
Em atendimento às disposições do referido Provimento, a GETER elaborou em 2013 um total 

de 30 (trinta) Certidões que foram emitidas pela SEDHAB, conforme consta da tabela a seguir. 
 

Emissõ es de Certidões  

2013 Requerimentos 
Protocolados 

Vistorias 
Realizadas 

Encaminhados à 
AGEFIS 

Certidões 
emitidas 

Certidões  42 30 4 30 
 

Definição de Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo e m Zona Urbana 
No exercício de 2013 foram desenvolvidas atividades relativas à definição de diretrizes de uso 

e ocupação para áreas localizadas em zona urbana de acordo com o PDOT. Essas diretrizes envolvem 
áreas remanescentes ao parcelamento do solo, para as quais não foram definidos parâmetros urbanísticos. 
Em geral, pretende-se nessas áreas a implantação de equipamentos públicos e usos institucionais. 

Segue abaixo tabela com atividades desempenhadas em 2013: 
 

Produto  Atividades  

Continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo 
Trabalho, oficializado pela Portaria nº 91, de 05 de 

dezembro de 2007 

Realizar estudos para indicação de novas áreas para cemitérios 
tradicionais e de animais no âmbito do DF; 
Revisão da legislação ambiental para aprovação de cemitérios; 
Estabelecimento de critérios físicos e ambientais para seleção de 
áreas para cemitérios; 
Elaboração de fluxograma institucional para aprovação de cemitérios. 

 
Cemitérios 

Em 2013 foram realizadas várias atividades referentes aos cemitérios do Distrito federal, a 
saber: 

 
Atividades  

Cemitérios 

Elaboração do Parecer 002/2013 – Indicação de áreas para cemitérios e proposta 
de crematório na cidade de Samambaia – Interessado: Administração Regional de 
Samambaia; (Abril/2004); 
Análise de implantação de cemitério vertical na cidade de Ceilândia; (Set/2013) 
 

 



 

 
 
Diagnóstico das Áreas Potencialmente Contaminadas n o âmbito da LUOS e 
PPCUB:  

O trabalho propõe uma análise territorial georreferenciada, permitindo 
diagnóstico ambiental simplificado que servirá de base para contemplar as áreas com 
potencial de contaminação em diplomas urbanísticos no Distrito Federal, mais 
especificamente na Lei de Uso e Ocupação do Solo 
do Conjunto Urbanístico de Brasília 

 
Os dados também poderão ser utilizados na confecção de diretrizes 

urbanísticas que orientam as ocupações urbanas no Distrito Federal. Os estudos 
propostos foram embasados em dados da Secretaria de Estado de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urban
CONAMA nº 420/2009 e no Manual de Gerenciamento de Área Contaminadas CETESB.

 
Requerimentos sobre o zoneamento do PDOT 

Os requerimentos sobre questões ligadas ao zoneamento 
PDOT e a forma de utilização de áreas no Distrito Federal
demanda constante no âmbito da SEDHAB
requerimentos é das mais variadas, desde instrução a processos, até a 
busca de informação para a aquisição de imóvel. 

Muitas das consultas são realizadas pessoalmente pelos 
interessados, o que torna o atendimento ao público uma das atividades 
que mais demanda tempo dos técnicos da gerência.

Com o objetivo de padronizar as manifestações com relação 
ao enquadramento em relação ao PDOT,
de Enquadramento. 

Produtos: 
Foram emitidos 18 (dezoito) formulários de e

de área em relação ao PDOT em resposta aos requerimentos e 
processos que tramitaram para a SEDHAB

 
Outras Atividades: 

 
Realizações de trabalhos com discentes

 
Instituição de Ensino  

Universidade Católica de Brasília 
UCB 

Faculdade FAUPLAC 

 

– Cálculo de população e faixas etárias para dimensionamento das necessidades de 
equipamentos coletivos; 

– Participação na construção de metodologia para cálculo populacional para fornecimento às 
concessionárias que informarão sobre a capacidade d

– Participação na construção de metodologia para cálculo populacional para fornecimento às 
concessionárias que informarão sobre a capacidade de suporte territorial.

 
Auditorias Realizadas em 2013 

 Foram realizadas em 2013 auditorias no sentido de verificar 
como os planos de verificação em áreas do Distrito 
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O trabalho propõe uma análise territorial georreferenciada, permitindo 
diagnóstico ambiental simplificado que servirá de base para contemplar as áreas com 
potencial de contaminação em diplomas urbanísticos no Distrito Federal, mais 
especificamente na Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS e no Plano de Preservação 

o Urbanístico de Brasília – PPCUB.  

Os dados também poderão ser utilizados na confecção de diretrizes 
urbanísticas que orientam as ocupações urbanas no Distrito Federal. Os estudos 
propostos foram embasados em dados da Secretaria de Estado de Habitação, 

egularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB, na Resolução 
CONAMA nº 420/2009 e no Manual de Gerenciamento de Área Contaminadas CETESB.

Requerimentos sobre o zoneamento do PDOT  
s requerimentos sobre questões ligadas ao zoneamento do 

PDOT e a forma de utilização de áreas no Distrito Federal é uma 
demanda constante no âmbito da SEDHAB. A motivação desses 
requerimentos é das mais variadas, desde instrução a processos, até a 
busca de informação para a aquisição de imóvel.  

onsultas são realizadas pessoalmente pelos 
interessados, o que torna o atendimento ao público uma das atividades 
que mais demanda tempo dos técnicos da gerência. 

Com o objetivo de padronizar as manifestações com relação 
ao enquadramento em relação ao PDOT, foi elaborado formulário próprio 

os 18 (dezoito) formulários de enquadramento 
de área em relação ao PDOT em resposta aos requerimentos e 

para a SEDHAB. 

discentes  acerca dos seguintes temas: 

Temas Discutidos  
Discussão e elaboração de diretrizes para praças na área central de Bras
conjunto com a  SEDHAB, vinculados ao convênio com a Universidade Católica;
 
Discussão e apresentação das propostas para o EMO (Eixo Monumental de Brasília) 
em relação aos projetos de qualificação do EMO e diretrizes de paisagismo das praças 
do Setor Comercial Sul com alunos da Faculdade FAUPLAC

Cálculo de população e faixas etárias para dimensionamento das necessidades de 

articipação na construção de metodologia para cálculo populacional para fornecimento às 
arão sobre a capacidade de suporte territorial; 

Participação na construção de metodologia para cálculo populacional para fornecimento às 
concessionárias que informarão sobre a capacidade de suporte territorial. 

Foram realizadas em 2013 auditorias no sentido de verificar a situação urbanística, bem 
como os planos de verificação em áreas do Distrito Federais já ocupadas, a saber:  
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Plano de Verificação/ Levantamento de Situação Urba nística : Guará;  Avenida do 
Contorno/Avenida Central e SGCV/SMAS; Brasília; Plano Piloto; Sobradinho; Lago Norte e taquari; RA XII 
Samambaia; RA I Brasília e Plano Piloto 

Outras Atividades 
Elaboração de Termos de Referência (TR) referentes à:  

– Expansão do Metrô nas cidades de Ceilândia, Samambaia e Brasília; 
– Projeto da Linha 1 do VLT, Aeroporto JK – Terminal Asa Sul – Terminal Asa Norte, via W3. 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6218 - HABITAÇÃO 
A estratégia adotada para a política de habitação objetivou implementar ações visando a zerar 

o Déficit Habitacional no Distrito Federal, com foco prioritário nos projetos de provimento habitacional de 
interesse social.  

Em 10/05/2011 a SEDHAB lançou a Nova Política Habitacional, com o Programa Morar Bem, 
apresentando o primeiro pacote de habitações de interesse social com 10 mil unidades habitacionais. O 
programa visa ao provimento de solução habitacional completa com infraestrutura e equipamentos públicos; 
adensamento de áreas urbanas para otimização da infraestrutura implantada; e financiamento das unidades 
habitacionais, por intermédio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com a finalidade de oferecer 
a oportunidade da casa própria para quem precisa e em condições especiais. 

As unidades habitacionais serão situadas em cidades com infraestrutura completa: rua 
asfaltada, água encanada, luz e escritura em nome dos beneficiários. 

Seguem abaixo quadro sintético da execução do Programa e resumo executivo das ações 
implementadas no exercício de 2013: 

 
OBJETIVO GERAL:  

Construir 100 mil unidades habitacionais e recupera r créditos da carteira imobiliária. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Auto rizado  Empenhado  Liquidado  

1033 - Criação de Setores Habitacionais  10.000 0 0 0 
3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  0 11.203.757 733.966 0 

Total do Programa  10.000 11.203.757 733.966 0 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
0001 – Reduzir o déficit habitacional local, median te a construção de 100 mil unidades habitacionais 

nos próximos quatro anos. 

Indicadores: 
 

 
Execução do Programa: 

 
Embora tivesse orçamento disponibilizado para ação: 3023 - PAC do Programa: 6218 – 

Habitação, não houve de fato realização de gasto na ação. Porém, no subtítulo: 0057 – PAC – Construção 
de Habitações, foi elaborado projeto com a finalidade de construir 155 (cento e cinquenta e cinco) unidades 
habitacionais nas QNR’s 02, 03 e 05 – Ceilândia.  Houve informação de disponibilidade no valor estimado 
de R$ 9.785.380,00, sendo R$ 4.435.590,00 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 
noventa reais) referente à contrapartida, que após informação o valor foi contingenciado pela SEPLAN e R$ 

Denominação do indicador  Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano  4º Ano 

Número de Unidades 
Habitacionais Contratadas 
(em produção) para 
atendimento de famílias com 
renda menor que 5 salários 
mínimos 

Unidade - - Anual 
30.000 
/1.430 

30.000/1
2.144 20.000 5.000 

SUHAB / 
SEDHAB 
SUREG / 
SEDHAB 
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5.349.790,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa reais) oriundos da fonte 
convênio, constante do processo n° 392.030.843/2013 .  

Até o encerramento do exercício, o projeto encontrava-se em fase de procedimento licitatório 
com o objetivo de contratar empresa para construção de 155 (cento e cinquenta e cinco) unidades 
habitacionais.  

No subtítulo: 0055 – Construção de Habitações na Estrutural, o valor ora empenhado refere-se 
a pagamentos a serem realizados, por meio de reconhecimento de dívida, à empresa contratada para 
construção de 1.290 (um mil, duzentos e noventa) unidades habitacionais, porém, devido a inúmeros 
problemas, foram construídas apenas 584 (quinhentas e oitenta e quatro) casas, tendo sido entregue 268 
(duzentos e sessenta e oito) em 2010 e 316 (trezentos e dezesseis) em 2011.   

De acordo com relatório emitido pela Secretaria de Estado de Obras, que até a edição do 
Decreto n° 34.341/2013 era a unidade gestora dos co ntratos de repasse, em face do tempo decorrido, a 
atual demanda, identificada pela CODHAB, é de apenas 286 (duzentas e oitenta e seis) novas casas, sendo 
que essas 286 unidades habitacionais foram migradas para o Programa Minha Casa Minha Vida, sob a 
gestão da CODHAB.  

As ações concernentes a este programa centraram-se na oferta e na entrega de Unidades 
Habitacionais, com uma proposta inovadora de implementação da política, em consonância com as 
diretrizes do Governo Federal, em especial àquelas definidas no Programa de Aceleração para o 
Crescimento – PAC HABITAÇÃO. Contudo, no tocante às ações referentes ao PAC, estas serão abordadas 
em item específico adiante. 

 Por outro lado, a SEDHAB, atuando no âmbito de suas competências e amparada nas 
condições disponíveis, promoveu as seguintes atividades ao longo do exercício de 2013: 

 
Criação de Setores Habitacionais 

De acordo com a lei Complementar n.º 854, de 15 de outubro de 2012 que atualizou o PDOT, 
foram definidas novas áreas habitacionais para implantação de projetos e programas habitacionais de 
iniciativa pública.  

No tocante à oferta de novas áreas habitacionais, a prioridade é a ocupação dos vazios intra-
urbanos ou a ocupação de áreas próximas aos núcleos urbanos consolidados, que ofereçam ou possibilitem 
oferecer serviços, comércios e equipamentos comunitários.  

Assim, as áreas com potencial para urbanização futura foram selecionadas baseadas em 
diagnóstico apurado, observando a legislação ambiental, bem como a articulação com áreas já 
consolidadas, a proximidade com os principais corredores de transporte coletivo e a possibilidade de 
urbanização futura. As áreas a serem adensadas foram selecionadas entre aquelas cuja indicação de 
adensamento já constava nos atuais Planos Diretores Locais das Regiões Administrativas e que ainda não 
haviam sido ocupadas. 

Por outro lado, há que se considerar o uso e a ocupação do solo das áreas habitacionais 
prioritárias para a implantação, o qual deverá pautar-se na integração com áreas já consolidadas.  

Ante o exposto, a SEDHAB lançou um novo Programa Habitacional com a criação de novos 
setores e oferta de unidades habitacionais, tudo no sentido de atingir meta governamental de reduzir o 
déficit habitacional local, mediante a construção de 100 mil unidades habitacionais, na intenção de mitigar a 
segregação socioespacial crescente no Distrito Federal, de acordo com o perfil constante do PDOT.  

No exercício de 2013, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional – 
CODHAB, órgão vinculado à esta Secretaria de Habitação, servidores integraram a Comissão Especial de 
Chamamento instituída pela portaria Conjunta SEDHAB/CODHAB n.º 08/2013, como Comissões 
Permanentes de Chamamento incumbidas do processo de seleção para contratação de 
empresas/entidades para a construção das unidades habitacionais, objetos dos Editais de Chamamento 
(instituída pela Portaria Conjunta SEDHAB/CODHAB nº 20/2013, de 02 de setembro de 2013). As 
atividades desenvolvidas foram: recebimento de propostas; análise dos documentos de habilitação e dos 
documentos de propostas de projeto e preço (pontuação e classificação das propostas); observação dos 
prazos recursais; julgamento de recursos; e Elaboração da súmula para homologação do resultado. 

Ao todo foram lançados 18 (dezoito) editais de chamamento para seleção de empresas e 
entidades interessadas na construção de unidades habitacionais nas cidades de São Sebastião, Gama, 
Santa Maria, Sobradinho, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Planaltina e Vila Varjão. 
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Oferta de Unidades Habitacionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Conforme os Editais de Chamamentos lançados no exercício de 2013 e de acordo com as 
informações prestadas pela CODHAB estão previstas a oferta de 25.868 (vinte e cinco mil oitocentos e 
sessenta e oito) Unidades Habitacionais. Para melhor visualização, segue tabela abaixo: 

 
Edital de Chamamento  

Empresas Setor Habitacional N.º de Unidades Habitacionais 
Previstas * 

EC 01/2013 Bairro Nacional 3.872 UHs 

EC 02/2013 Crixá 2.960 UHs 

EC 04/2013 Gama 2.604 UHs 

EC 05/2013 Santa Maria 740 UHs 

EC 06/2013 Sobradinho 1.332 UHs 

EC 07/2013 Samambaia (Grupo SAM 01) 240 UHs 

EC 11/2013 Recanto das Emas 950 UHs 

EC 12/2013 Riacho Fundo II (3ª Etapa) 1.720 UHs 

EC 13/2013 Planaltina 4.608 UHs 

EC 14/2013 Varjão 144 UHs 

EC 16/2013 Nova Petrópolis 3.109 UHs 

Total de Unidades Habitacionais Previstas  22.279 UHs 

Edital de Chamamento  
Entidades 

Setor Habitacional N.º de Unidades Habitacionais 
Previstas * 

EC 03/2013 Gama 324 UHs 

EC 08/2013 Samambaia  (SAM 01 E 02) 96 UHs 

EC 09/2013 Riacho Fundo II 388 UHs 

EC 10/2013 H4 – Samambaia 594 UHs 

EC 15/2013 Samambaia 1.080 UHs 

EC 17/2013 Guará II QE 56 405 UHs 

EC 18/2013 H4 – Samambaia 702 UHs 

Total de Unidades Habitacionais Previstas  3.589 UHs 

* Informações prestadas pela CODHAB. 
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Itapoã Parque 
Serão entregues 12.112 (doze mil cento e doze) unidades habitacionais, oferecidas as famílias 

com renda até R$ 3.275,00.  

 
Etapa Situação  

Seleção da Empresa Empresa já selecionada 
Contrato Agente Financeiro Em fase de contratação 
Obras Não Iniciadas 
Entrega das Unidades Habitacionais Não Iniciada 

 
Jardins Mangueiral 

Nessa empreitada será entregue um total de 8.000 (oito mil) unidades habitacionais, oferecidas 
as famílias com renda entre R$ 1.600,01 até 12 salários mínimos. Desse total, já foram entregues 1535 (mil 
quinhentas e trinta e cinco) unidades habitacionais. 

 
Etapa Situação  

Seleção da Empresa Empresa já selecionada 
Contrato Agente Financeiro Contratação concluída 
Obras Iniciadas 
Entrega das Unidades Habitacionais Iniciada 

 
Jardins Mangueiral 2 

Nessa fase serão entregues 1.502 (mil quinhentas e duas) unidades habitacionais ao todo, 
atingindo famílias com renda entre R$ 1.600,01 (mil e seiscentos reais e um centavo) até 12 salários 
mínimos. 

 
Expansão do Mangueiral 

Na Expansão do Mangueiral serão ofertadas mais 4.274 (quatro mil duzentas e setenta e 
quatro) unidades habitacionais, com o mesmo público-alvo do Jardins Mangueiral e Jardins Mangueiral 2. 

 
Etapa Situação  

Seleção da Empresa Seleção iniciada 
Contrato Agente Financeiro Não iniciado 
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Etapa Situação  
Obras Não iniciadas 
Entrega das Unidades Habitacionais Não iniciada 
  

– Paranoá Parque. 
No Paranoá Parque serão entregues 6.240 (seis mil duzentos e quarenta) unidades 

habitacionais para famílias com renda até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 
 

 

 

Etapa Situação  

Seleção da Empresa Empresa já selecionada 

Contrato Agente Financeiro Contratação concluída 

Obras Iniciadas 

Entrega das Unidades Habitacionais Não iniciada 

 
Bairro Nacional 

Os números de unidades habitacionais oferecidas nessa fase são de 3.872 (três mil oitocentos 
e setenta e duas), para famílias com renda até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 

 
Etapa Situ ação 

Seleção da Empresa Seleção iniciada 
Contrato Agente Financeiro Não iniciado 
Obras Não iniciadas 
Entrega das Unidades Habitacionais Não iniciada 

 
Crixá 

Serão entregues 2.960 (duas mil novecentos e sessenta) unidades habitacionais, oferecidas as 
famílias com renda até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 
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Etapa Situação  

Seleção da Empresa Seleção iniciada 
Contrato Agente Financeiro Não iniciado 
Obras Não iniciadas 
Entrega das Unidades Habitacionais Não iniciada 

 

Sobradinho II: COER (Centro de Orientação e Extensã o Rural) 
Em 2013 foi homologado o resultado do Edital 03/12 para construção de 33 (trinta e três) 

Unidades Habitacionais. As moradias serão localizadas nas Quadras 8 e 10 do projeto, que prevê um total 
de 64 (sessenta e quatro) imóveis, entre residências, comércios e equipamentos públicos. 

As 33 (trinta e três) famílias do COER foram convocadas para formalizar os processos de 
regularização habitacional em dezembro de 2012. 

 

 
Etapa Situação  

Seleção da Empresa Empresa já selecionada 
Contrato Agente Financeiro Não iniciado 
Obras Não iniciadas 
Entrega das Unidades Habitacionais Não iniciada 

 
Por fim, importante ressaltar que o Programa Morar Bem atingiu, no início do segundo 

semestre de 2013, o total de 100.067 (cem mil e sessenta e sete) unidades habitacionais prospectadas, 
sendo que  este número corresponde ao somatório das unidades habitacionais constantes dos Editais de 
Chamamento Entidades e Empresas 2011/2012/2013, lançados e homologados, bem como as que serão 
lançadas pelos Editais em elaboração. 
  



 

Entrega de Unidades Habitacionais
Setor habitacional Jardins Mangueiral

 

 
O projeto prevê a entrega de 8.000 (oito mil) unidades habitacionais. Do início de 2011 até o 

final de 2012 foram construídas 5.006 unidades habitacionais
quinhentas e trinta e cinco) unidades habitacionais.

No ano de 2013 foram entregues 
aos habilitados para o empreendimento
entregues até o momento pelo Programa Morar Bem
comparativa: 

 
Empreendimento  

Jardins Mangueiral 

Total de Unidades Habitacionais Entregues:
 

Outras Atividades 

– Coordenação interinstitucional (
TERRACAP, NOVACAP, Caesb, CEB, 
IPHAN) do processo de licenciamento ambiental de novas áreas habitacionais pelo Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 
alcançados em 2013 foram:  

- Paranoá Parque: acompanhamento do projeto de construção de 6240 unidades habitacionais. 
Desempenhando ações junto aos demais órgãos envolvidos no intuído da completa execução do 
empreendimento. 

 

– Coordenação interinstitucional do processo de licenciamento urbanístico de no
habitacionais pelo Conselho de Planejamento d

– Monitoramento das atividades das empresas selecionadas pelos Editais de Chamamen
conforme cronograma proposto; 

– Levantamento de dados e pesquisa de mercado sobre custo
Federal; 

– Elaboração de planilhas orçamentárias para avalição de composição custos de serviços em 
obras de construção de unidades habitacionais de interesse social, com o propósito de identificar 
parâmetros que permitiram a definição de preços no âmbito do programa habitaciona
Secretaria; 
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Entrega de Unidades Habitacionais  
Setor habitacional Jardins Mangueiral  

O projeto prevê a entrega de 8.000 (oito mil) unidades habitacionais. Do início de 2011 até o 
5.006 unidades habitacionais, sendo que foram entregues 1535 (mil 

quinhentas e trinta e cinco) unidades habitacionais.  
foram entregues 2505 (duas mil quinhentas e cinco)

empreendimento, totalizando 4040 (quatro mil e quarenta) unidades habitacionais 
entregues até o momento pelo Programa Morar Bem.  Para melhor visualização, segue abaixo a tabela 

Exercício  Quantidade de UHs Entregues
2011 
2012 
2013 

Total de Unidades Habitacionais Entregues:  

Coordenação interinstitucional (CODHAB, Administrações Regionais 
, Caesb, CEB, ADASA, AGEFIS, DER DF, CBMDF, ANATEL, EMBRAPA

IPHAN) do processo de licenciamento ambiental de novas áreas habitacionais pelo Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM – Instituto Brasília Ambiental. Os r

companhamento do projeto de construção de 6240 unidades habitacionais. 
Desempenhando ações junto aos demais órgãos envolvidos no intuído da completa execução do 

Coordenação interinstitucional do processo de licenciamento urbanístico de no
habitacionais pelo Conselho de Planejamento do Distrito Federal – CONPLAN/DF; 

Monitoramento das atividades das empresas selecionadas pelos Editais de Chamamen

Levantamento de dados e pesquisa de mercado sobre custos da

Elaboração de planilhas orçamentárias para avalição de composição custos de serviços em 
obras de construção de unidades habitacionais de interesse social, com o propósito de identificar 

ição de preços no âmbito do programa habitaciona
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O projeto prevê a entrega de 8.000 (oito mil) unidades habitacionais. Do início de 2011 até o 
, sendo que foram entregues 1535 (mil 

2505 (duas mil quinhentas e cinco) unidades habitacionais 
ndo 4040 (quatro mil e quarenta) unidades habitacionais 

Para melhor visualização, segue abaixo a tabela 

Quantidade de UHs Entregues  
227 

1308 
2505 
4040 

, Administrações Regionais – RAs, Secretarias, 
ANATEL, EMBRAPA, SPU e 

IPHAN) do processo de licenciamento ambiental de novas áreas habitacionais pelo Instituto do Meio 
Instituto Brasília Ambiental. Os resultados 

companhamento do projeto de construção de 6240 unidades habitacionais. 
Desempenhando ações junto aos demais órgãos envolvidos no intuído da completa execução do 

Coordenação interinstitucional do processo de licenciamento urbanístico de novas áreas 

Monitoramento das atividades das empresas selecionadas pelos Editais de Chamamento 

s da construção no Distrito 

Elaboração de planilhas orçamentárias para avalição de composição custos de serviços em 
obras de construção de unidades habitacionais de interesse social, com o propósito de identificar 

ição de preços no âmbito do programa habitacional em andamento nesta 
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– Elaboração de planilhas comparativas - renda familiar, preço da unidade habitacional, valor 
provável da prestação, valor do subsidio no financiamento e valor da entrada para o financiamento; 

– Análise de projetos arquitetônicos relativos aos editais dos programas habitacionais: 
01/2013 – Bairro Nacional; 02/2013 – Bairro Crixá; 03/2013 - Entidade Gama; 04/201 - Empresas Gama; 
05/2013 - Empresas Santa Maria; 06/201 - Empresas Sobradinho; 07/2013 Empresas Samambaia; 08/2013 
- Entidades Samambaia; 11/2013 – Empresas Recanto das Emas; 12/2013 - Empresas Riacho Fundo II; 
13/2013 – Empresas Planaltina; 14/2013 - Varjão.  

 

 PROGRAMA TÉMATICO:  

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

Os processos de regularização foram atribuídos à Subsecretaria de Regularização (Sureg) da 
Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano (SEDHAB), que centraliza as ações da 
política de regularização do Distrito Federal. São observados os preceitos ambientais estabelecidos no 
Distrito Federal que garantam a sustentabilidade do território com as condicionantes legais que assegurem 
ao máximo a permanência das populações no lugar onde se encontram.  

Trata-se de uma política de governo abrangente que envolve diretamente diversos órgãos do 
Governo do Distrito Federal (GDF), como a Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano (SEDHAB), a Secretaria de Ordem Pública e Social (SEOPS), a Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (SEMARH), a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEAGRI), o Grupo de 
Análise e Aprovação de Parcelamentos do Solo e Projetos Habitacionais (GRUPAR) e a Agência de 
Fiscalização do DF (AGEFIS).  

Todas as ações empreendidas no âmbito da Política de Regularização serão fundamentadas 
por um amplo espectro de leis, tanto no âmbito federal quanto local e possui abrangência macro, isto é: 
cidades, condomínios, imóveis, templos religiosos e entidades de assistência social. 

O programa “Regularizou, é seu” busca a entrega do documento que representa o direito legal 
à moradia, pondo fim ao verdadeiro emaranhado que é a questão fundiária no Distrito Federal. Por meio do 
instrumento da negociação judicial, de ações discriminatórias e de outros instrumentos jurídicos, busca-se 
avançar no processo de regularização. 

Já o Projeto “Mutirão das Escrituras” foi lançado pelo Governo do Distrito Federal, por meio da 
SEDHAB, CODHAB e Administrações Regionais para desenvolvimento de um trabalho conjunto para 
mobilizar as pessoas que moram em cidades já regularizadas, mas ainda não possuem o documento 
definitivo e legítimo do seu imóvel: a escritura. 

Seguem abaixo quadro sintético da execução do Programa e resumo executivo das ações 
implementadas no exercício de 2013: 

 

OBJETIVO GERAL:  

Promover a regularização fundiária, urbanística e a mbiental. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4142 - Plano de Regularização  1.500 0 0 0 
Total do Programa  1.500 0 0 0 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0001 – Promover a regularização fundiária, urbaníst ica e ambiental, mediante ações de tornem os 
processos mais ágeis e transparentes. 

 
Indicadores:  

 
 Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apura
do em 

Periodicidade
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano  

Número de Escrituras 
Imobiliárias entregues Unidade - - Anual 30.000 30.000 20.000 5.000 

SUHAB/SEDHAB 
SUREG/SEDHAB 

 
  



 

Execução do Programa 
Regularizou é Seu! 

 Com o objetivo de atender a necessidade de regularizar 
os assentamentos informais do Distrito Federal integrando
realidades do conjunto da cidade e obedecendo aos preceitos legais de 
moradia digna, bem como atender às ações definidas no Decreto 
Distrital nº 34.184/2013, foram desenvolvidas em 2013 as seguintes 
atividades: 
 
Articu lação do Processo de Regularização Fundiária com a 
Política Habitacional (Art. 144, inciso I, do Decre to nº 34.184/2013)

 
Segundo dados da Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios (PDAD) 2010-2011, 20,18% do total de domicílios do Distrito Federal se e
não legalizados e/ou em assentamentos. Isso significa que não há reconhecimento legítimo da posse e que 
essas áreas, em sua maioria, não são dotadas da infraestrutura necessária para suprir as necessidades da 
população.  

O Distrito Federal possui cerca de 380 ocupações irregulares, muitas constituídas por pessoas 
de baixa renda, que vivem em condições de insalubridade. A regularização dessas áreas é uma forma de 
combater o déficit de habitações criado por uma política habitacional que, 
priorizou o atendimento das camadas mais pobres da população. 

Assim, instituído pelo Governo do Distrito Federal, o programa 
entrega do documento que representa o direito legal à moradia, pondo fim 
a questão fundiária no Distrito Federal. Por meio do instrumento da negociação judicial, de ações 
discriminatórias e de outros instrumentos jurídicos, o objetivo é avançar no processo de regularização.

Importante ressaltar qu
regulamentador, a CODHAB já vinha conduzindo projetos de regularização fundiária, com ações em 
andamento voltadas para alguns assentamentos urbanos que a partir de 2013 passaram a integrar as ações
macro de regularização, amparadas pela nova Legislação. 

Assim, em 2013 foram realizadas, em ação conjunta com a 
âmbito da Regularização fundiária em várias áreas 

 
Vila Estrutural: 

Objeto do PAC-Habitação, e o reassentamento dos moradores está vinculado ao Programa 
Integrado Vila Estrutural (Pive), conforme a Lei 530/2002, que criou a Zona Especial de Interesse Social, 
pelo Projeto Brasília Sustentável, atualmente coordenado pela Agência Reguladora de
Saneamento Básico do Distrito Federal (

Através do Programa “Mutirão das Escrituras”, que será mais detalhado adiante, foram 
entregues em 2013 um total de 892 (oitocentas e noventa e duas) escrituras

 

Ceilândia - Setor habitaciona l Sol Nascente:
Foram desenvolvidas em 2013 ações de regularização no setor durante todos os meses de 

2013, sendo também objeto do PAC. Dentre as atividades, podemos destacar: 
 

Área 

Setor habitacional Sol Nascente  
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Com o objetivo de atender a necessidade de regularizar 
do Distrito Federal integrando-os às 

realidades do conjunto da cidade e obedecendo aos preceitos legais de 
moradia digna, bem como atender às ações definidas no Decreto 
Distrital nº 34.184/2013, foram desenvolvidas em 2013 as seguintes 

lação do Processo de Regularização Fundiária com a 
Política Habitacional (Art. 144, inciso I, do Decre to nº 34.184/2013)  

Segundo dados da Pesquisa Distrital por Amostra de 
2011, 20,18% do total de domicílios do Distrito Federal se e

não legalizados e/ou em assentamentos. Isso significa que não há reconhecimento legítimo da posse e que 
essas áreas, em sua maioria, não são dotadas da infraestrutura necessária para suprir as necessidades da 

eral possui cerca de 380 ocupações irregulares, muitas constituídas por pessoas 
de baixa renda, que vivem em condições de insalubridade. A regularização dessas áreas é uma forma de 
combater o déficit de habitações criado por uma política habitacional que, ao longo de décadas, não 
priorizou o atendimento das camadas mais pobres da população.  

Assim, instituído pelo Governo do Distrito Federal, o programa “Regularizou, é Seu”
entrega do documento que representa o direito legal à moradia, pondo fim ao verdadeiro emaranhado que é 
a questão fundiária no Distrito Federal. Por meio do instrumento da negociação judicial, de ações 
discriminatórias e de outros instrumentos jurídicos, o objetivo é avançar no processo de regularização.

Importante ressaltar que anteriormente ao advento da Lei nº 4.996/12 e do decreto 
já vinha conduzindo projetos de regularização fundiária, com ações em 

andamento voltadas para alguns assentamentos urbanos que a partir de 2013 passaram a integrar as ações
macro de regularização, amparadas pela nova Legislação.  

Assim, em 2013 foram realizadas, em ação conjunta com a CODHAB
em várias áreas do Distrito Federal, a saber: 

tação, e o reassentamento dos moradores está vinculado ao Programa 
Integrado Vila Estrutural (Pive), conforme a Lei 530/2002, que criou a Zona Especial de Interesse Social, 
pelo Projeto Brasília Sustentável, atualmente coordenado pela Agência Reguladora de
Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA). 

Através do Programa “Mutirão das Escrituras”, que será mais detalhado adiante, foram 
entregues em 2013 um total de 892 (oitocentas e noventa e duas) escrituras. 

l Sol Nascente:  
Foram desenvolvidas em 2013 ações de regularização no setor durante todos os meses de 

2013, sendo também objeto do PAC. Dentre as atividades, podemos destacar:  

Atividades  

 

Convocação e habilitação de beneficiários; 
Revisão de projetos urbanísticos, de drenagem e pavimentação;
Reuniões com a comunidade para tratar do reassentamento de famílias a 
serem removidas diante da necessidade de readequação aos determinantes 
urbanísticos; 
Reuniões com a Defesa Civil, para levantar as situações de risco que 
motivariam algumas remoções; 
Reuniões com a Casa Civil para coordenar as ações conjuntas com outros 
órgãos envolvidos no Projeto. 
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2011, 20,18% do total de domicílios do Distrito Federal se encontram em terrenos 
não legalizados e/ou em assentamentos. Isso significa que não há reconhecimento legítimo da posse e que 
essas áreas, em sua maioria, não são dotadas da infraestrutura necessária para suprir as necessidades da 

eral possui cerca de 380 ocupações irregulares, muitas constituídas por pessoas 
de baixa renda, que vivem em condições de insalubridade. A regularização dessas áreas é uma forma de 

ao longo de décadas, não 

“Regularizou, é Seu” ,  busca a 
ao verdadeiro emaranhado que é 

a questão fundiária no Distrito Federal. Por meio do instrumento da negociação judicial, de ações 
discriminatórias e de outros instrumentos jurídicos, o objetivo é avançar no processo de regularização. 

e anteriormente ao advento da Lei nº 4.996/12 e do decreto 
já vinha conduzindo projetos de regularização fundiária, com ações em 

andamento voltadas para alguns assentamentos urbanos que a partir de 2013 passaram a integrar as ações 

CODHAB, diversas ações no 

tação, e o reassentamento dos moradores está vinculado ao Programa 
Integrado Vila Estrutural (Pive), conforme a Lei 530/2002, que criou a Zona Especial de Interesse Social, 
pelo Projeto Brasília Sustentável, atualmente coordenado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Através do Programa “Mutirão das Escrituras”, que será mais detalhado adiante, foram 

Foram desenvolvidas em 2013 ações de regularização no setor durante todos os meses de 

Revisão de projetos urbanísticos, de drenagem e pavimentação; 
Reuniões com a comunidade para tratar do reassentamento de famílias a 
serem removidas diante da necessidade de readequação aos determinantes 

Defesa Civil, para levantar as situações de risco que 

Reuniões com a Casa Civil para coordenar as ações conjuntas com outros 
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Sobradinho – Vila DNOCS: 
A área encontra-se em processo de regularização, contudo está inserida nas ações do PAC – 

Habitação. Foram entregues 429 (quatrocentas e vinte e nove) unidades habitacionais com seus respectivos 
termos de concessão de uso e realizadas reuniões com os moradores da Quadra 1, onde foram fixadas 40 
(quarenta) famílias em suas próprias moradias. 

 

Sobradinho II: Setor Habitacional Buritis - Vila “B uritizinho” 
Como parte do processo de regularização do Setor Habitacional Buritis — conhecido como Vila 

Buritizinho —, em Sobradinho II, o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano (SEDHAB) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
(CODHAB), está revisando os 750 processos formalizados referentes aos lotes distribuídos na área. 

Como resultado da revisão, no dia 27 de outubro de 2012, foram entregues os primeiros 73 
(setenta e três) Termos de Concessão de Uso. Já no dia 13 de abril de 2013, foram entregues mais 440 
(quatrocentos e quarenta) termos, conforme tabela abaixo: 

 
Área Atividades  

 
Setor Habitacional Buritis – Vila Buritizinho 

 

440 TCUs entregues; 

Projetos de infraestrutura concluídos. 

 
 Os demais processos continuam em análise e as famílias poderão receber o documento, se 

estiverem de acordo com a lei. 
Com o TCU em mãos, os moradores podem solicitar o alvará de construção junto à 

Administração Regional, além da instalação de água e luz. 
Ao todo, o governo já entregou 513 (quinhentos e treze) Termos de Concessão de Uso. 
 

Sobradinho II: Pontas de Quadras 
As Pontas de Quadra são lotes criados em áreas públicas, ocupados irregularmente para 

moradia. 
Para resolver essa situação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CODHAB) 

contratou o projeto urbanístico para regularização fundiária, desenvolveu as seguintes atividades: 
 

Área Atividades  

Pontas de Quadras 
Sobradinho II  

Regularização Urbanística, Fundiária e de Ocupação da Terra, visando à 
legalização das Unidades Habitacionais, mediante emissão das Escrituras de 
propriedade em nome das famílias beneficiadas. 

 

Sobradinho: Mansões Sobradinho I e II 
O projeto de regularização foi contratado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal (CODHAB).  
Assim, em 2013, foi elaborado o Projeto urbanístico da área, visando à regularização fundiária, 

ocupacional e de titularidade (tabela a seguir): 
 

Área Atividades  

Mansões Sobradinho I e II  Elaboração de Projeto Urbanístico e de Parcelamento da área. 

 
Há pendência no tocante à questão fundiária, cuja área encontra-se em terra da TERRACAP e 

de particulares. Para isso, deverá ser feita a demarcação e a desapropriação. 
 

Sobradinho: Vila Basevi 
A ocupação surgiu nos arredores da cidade de Sobradinho (RA V), diante da necessidade de 

moradia dos trabalhadores da usina de asfalto Basevi Construções S/A. É considerada pelo Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial (PDOT/2009) como um Parcelamento Urbano Isolado (PUI). São 440 unidades 
habitacionais em 20 hectares. 

O projeto de regularização, que vai beneficiar cerca de 1.685 (mil seiscentas e oitenta e cinco) 
pessoas, foi contratado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB). 
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A área pertencente à União foi doada ao Governo do Distrito Federal no dia 27 de março de 
2013. Com a doação, o projeto de regularização segue para aprovação pelos órgãos e conselhos 
competentes. Vale ressaltar que a área em questão está inserida na APA do Cafuringa e na APA do 
Planalto Central. Para tanto, será necessária a aprovação pelo IBRAM e pelo ICMBio. 

Se aprovado, será encaminhado para registro cartorial da área; e os lotes para titulação aos 
beneficiários habilitados nos atuais critérios da Política Habitacional do Distrito Federal. 

 
Assim, dentre as atividades desenvolvidas em 2013 em prol da regularização fundiária da área, 

temos: 
Área Atividades  

Vila Basevi Conclusão do Projeto Urbanístico e Memorial Descritivo; 
Projeto de Infraestrutura em elaboração pela empresa contratada. 

 
Santa Maria: Porto Rico 

Em dezembro de 2010, foi assinado um Termo de Compromisso (TAC) entre a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional (CODHAB), a Agência de Desenvolvimento do DF (TERRACAP) e os 
proprietários da terra para resolver as pendências fundiárias. Entre as exigências do TAC estão a revisão do 
projeto de urbanismo, já aprovado por meio de decreto, e a relocação das famílias, que estão em área de 
preservação ambiental, para o trecho das terras de propriedade da TERRACAP. 

Para emissão das escrituras às famílias, é necessária a aprovação do novo projeto, bem como 
a transferência da área para o Governo do Distrito Federal (GDF). 

Assim, para atingir tal objetivo, no exercício de 2013 foram realizadas em conjunto pela 
CODHAB: 

Área Atividades  

Porto Rico Negociação com representante dos donos da terra; 
Reunião com lideranças locais; 

 
Ceilândia: Becos 

Os becos ocupados em Ceilândia eram originalmente áreas públicas localizadas entre os 
conjuntos habitacionais. Transformados em lotes, os becos foram doados para moradia, ainda em 1995, aos 
policiais militares, civis e bombeiros militares do DF. No entanto, a lei que garantia este direito foi 
considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do DF, impossibilitando a entrega das escrituras aos 
proprietários. 

Por isso a SEDHAB deu início ao processo de regularização. Para tanto foi realizada audiência 
pública no dia 5 de dezembro de 2011 para discutir uma proposta de projeto de lei para a legalização destes 
lotes. 

Após intenso debate com a comunidade, a SEDHAB encaminhou à Câmara Legislativa o 
Projeto de Lei Complementar (PLC 32/2012), que versa sobre a regularização dos becos de Ceilândia para 
aprovação. A audiência na Casa foi realizada no dia 15 de agosto de 2013 e aprovada no dia 28 do mesmo 
mês. 

A partir da sanção da lei, a SEDHAB fará a titulação, de acordo com cronograma a ser definido, 
que envolve levantamento cadastral dos atuais moradores, convocação, habilitação e entrega das 
escrituras. 

Não obstante, em ação conjunta com a CODHAB foram iniciadas as seguintes atividades no 
exercício de 2013: 

 
Área Atividades  

Becos de Ceilândia Regularização Fundiária e ocupação dos becos, visando à legalização dos lotes 
para as famílias beneficiadas. 

 
Brazlândia: Becos 

Para a regularização fundiária dos Becos de Brazlândia, em ação conjunta com a CODHAB 
foram realizadas as seguintes atividades: 

 
Área Atividades  

Becos de Brazlândia  
 

Regularização Urbanística, Fundiária e de Ocupação da Terra, visando à 
legalização dos lotes em nome das famílias beneficiadas. 
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Instalação de Posto de Atendimento Avançado da CODHAB para recebimento 
de documentação com vistas à regularização fundiária; 

 
Por sua vez, a SEDHAB prevê para janeiro de 2014 a realização de audiências públicas na 

área. 

 
Recanto das Emas: 

O Setor Habitacional Água Quente — Área de Regularização de Interesse Social (Aris) — 
engloba oito condomínios irregulares: Salomão Elias, Guarapari, Nova Betânia, Galiléia, Dom Pedro, Dom 
Francisco, São Francisco e Buritis I e II, totalizando cerca de 10 mil habitantes. 

Em 2008, foi contratado com recursos da Secretaria de Obras o projeto integrado de 
regularização: projeto urbanístico, estudo ambiental, projetos de infraestrutura, plano de trabalho social, 
levantamento cadastral, plano de uso e ocupação do solo. 

Assim, no exercício de 2013, a SEDHAB em parceria com a CODHAB realizou as seguintes 
atividades: 

 
Área Atividades  

Recanto das Emas 

Elaboração de Projeto de obra de infraestrutura elétrica e de água e esgoto; 
Reuniões com as famílias ocupantes de lotes compartilhados, objetivando a 
regularização fundiária das unidades habitacionais, visando a entrega das 
escrituras de titularidade da terra. 

 
Outra pendência é em relação à regularização fundiária, tendo em vista que o Setor 

Habitacional Água Quente está em terras desapropriadas em comum — parcelamento de particulares. 

 
Riacho Fundo II – 3ª Etapa: 

Em 2013, a SEDHAB, em ação conjunta com a CODHAB avançou no processo de 
regularização da área desenvolvendo as seguintes atividades: 

 
Área Atividades  

Riacho Fundo II – 3ª etapa 

Elaboração de diagnóstico sobre quantidade de famílias irregulares em área 
destinada ao Programa MCMV/Morar Bem, nas QS 14 e 25; 
Elaboração de diagnóstico sobre quantidade de famílias irregulares em área 
destinada ao Programa MCMV/Morar Bem, nas QS 14 e 25. 

 
Núcleo Bandeirante: Vila Cauhy 

Em 2013, em parceria com a CODHAB, esta pasta avançou no processo de regularização da 
área desenvolvendo as seguintes atividades: 

 
Área Atividades  

Vila Cauhy 
Elaboração de Projeto Urbanístico e de parcelamento da área, visando 
Regularização Fundiária, Ocupacional e de Titularidade, mediante emissão de 
Escritura de Propriedade em nome das famílias beneficiadas. 

 
Taguatinga – SMAFF: 

No exercício de 2013 houve uma preocupação em solucionar a questão da invasão desta área 
de forma digna. Dessa forma, em parceria com a CODHAB, esta Secretaria de habitação, Regularização e 
Desenvolvimento urbano do Distrito federal realizou as seguintes ações: 

 
Área Atividades  

Taguatinga - SMAFF 

Habilitação das 27(vinte e sete)  famílias; 
Remoção de 19 (famílias) para área regular; 
Acompanhamento junto a SEDEST do repasse do auxílio social às famílias 
remanejadas temporariamente;  
Entrega unidades habitacionais a 04 (quatro)  famílias removidas já habilitadas; 
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Vicente Pires: 
A Justiça Federal determinou o registro de Vicente Pires em nome da União. A partir da 

decisão, a área pode ser registrada no dia 07 de dezembro de 2011, após décadas de pendência judicial. 
Já no fim do mês de junho de 2012, o Instituto Chico Mendes aprovou a licença ambiental que 

seguiu para o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). A licença foi solicitada em meados de 2007 e só agora o 
processo de regularização de Vicente Pires começou a andar. 

A licença prévia foi concedida pelo Ibram apenas no dia 26 de junho de 2013, pendente ainda a 
liberação das licenças de instalação e de operação para que o processo seja concluído. 

Importante registrar que o projeto urbanístico da cidade foi aprovado pelo Conselho de 
Planejamento Territorial e Urbano (CONPLAN), no dia 22 de março de 2013, avançando no processo de 
regularização.  

Outras atividades também foram desenvolvidas no exercício de 2013, em parceria com a 
CODHAB, tais como: 

 
Área Atividades  

Vicente Pires 

 

Realização de reuniões com lideranças locais; 

Realização de reuniões com o legislativo Distrital. 

Aproximadamente 70 mil moradores serão beneficiados com a regularização de Vicente Pires. 
 

Fercal: 
A Fercal está situada às margens da APA Cafuringa, é muito rica em recursos minerais, a 

exemplo do calcário que contribui significativamente para o crescimento socioeconômico da região, 
complementado pela beleza geográfica e outras riquezas naturais e culturais que servem de atrações 
turísticas por meio das pequenas cachoeiras, grutas, cavernas, riachos, trilhas e áreas de preservação 
ambiental. 

Com a aprovação do Projeto de Lei nº 685/2011, pela Câmara Legislativa, o Distrito Federal 
passou a ter mais uma Região Administrativa, a Fercal. A cidade tornou-se a 31ª Região Administrativa, por 
meio da Lei nº 4.745, de 29.01.2012. 

Devido à importância da cidade para o desenvolvimento do local, no exercício de 2013 a 
SEDHAB, em ação conjunta com a CODHAB avançou no processo de regularização, conforme tabela a 
seguir: 

 
Área Atividades  

Fercal  Realização de reuniões com lideranças locais. 

 
São Sebastião: 

A cidade de São Sebastião foi constituída e se consolidou sem que fosse regularizada. Assim, 
no intuito de solucionar a questão da regularização fundiária da cidade, a Secretaria de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano (SEDHAB), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional (CODHAB) e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (ADASA), 
coordena o projeto de regularização, que já venceu algumas fases, tais como: a) caracterização da área, 
com a identificação de todas as edificações da cidade, incluindo as residências e equipamentos públicos; e 
b) identificação das áreas de preservação ambiental e demais áreas de interesse ambiental. 

No exercício de 2013, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 

Área Atividades  

São Sebastião 
 

Ações de Regularização Urbanística, Fundiária e de Titularidade, visando a 
emissão das Escrituras de Propriedade para as famílias beneficiadas; 
Instalação de Posto de Atendimento Avançado da CODHAB para entrega de 
documentos necessários à regularização fundiária; 

Conforme o cadastramento socioeconômico, comprovado que os moradores são de baixa 
renda, eles poderão adquirir a escritura por valor inferior ao praticado pelo mercado com base em convênio 
firmado com a Associação dos Notários e Registradores do DF (ANOREG). 

Cerca de 70 mil moradores serão beneficiados com o processo de regularização de São 
Sebastião. 
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Planaltina: Setor Habitacional Leste e Oeste 
No exercício de 2013, a SEDHAB desenvolveu ações em parceria com a CODHAB para 

avanço no processo de regularização destas áreas, a saber: 
 

Área Atividades  

Setor Habitacional Leste e Oeste 

Ações de Regularização fundiária e de ocupação da terra, visando à legalização 
das Unidades Habitacionais, mediante emissão das Escrituras de propriedade 
em nome das famílias beneficiadas; 
Instalação de Posto Avançado de Atendimento na Administração Regional de 
Planaltina para orientar e auxiliar os moradores em relação ao processo de 
regularização fundiária; 

 
Taguatinga: Pontas de Quadra 

Em 2013, a Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento urbano do Distrito 
Federal desempenhou atividades no sentido de avançar no processo de regularização fundiária, em 
conjunto com a CODHAB: 

 
 

Área Atividades 

Pontas de Quadra de Taguatinga 
Regularização Urbanística, Fundiária e de Ocupação da Terra, visando à 
legalização das Unidades Habitacionais, mediante emissão das Escrituras de 
propriedade em nome das famílias beneficiadas. 

 
Mutirão das Escrituras - Entrega de Escrituras Imob iliárias 

 

 
 O Projeto “Mutirão das Escrituras” foi lançado pelo Governo do Distrito Federal, por meio da 

SEDHAB, CODHAB e Administrações Regionais para desenvolvimento de um trabalho conjunto para 
mobilizar as pessoas que moram em cidades já regularizadas, mas ainda não possuem o documento 
definitivo e legítimo do seu imóvel: a escritura. 

Cabe ressaltar, que por meio do Programa Mutirão das Escrituras foi entregue em 2013 um 
total de 2978 (duas mil novecentas e setenta e oito) escrituras, conforme demonstra a tabela abaixo: 

Mutirão das Escrituras - 2013 

Áreas  Data do Evento  Escrituras Entregues*  
Estrutural 06/04/13 e 16/11/13 892 
Vila DNOCs - Sobradinho 23/11/2013 468 
Sol Nascente trecho 2 - Ceilândia 30/11/2013 587 
Planaltina (Buritis) 07/12/2013 700 
QNP 21 (Parque da Vaquejada) - Ceilândia 08/12/2013 331 
Total de Escrituras Entregues:  2978 

* Informações da CODHAB 
 

Outras Ações previstas nos demais incisos do artigo  144 do Decreto n.º 34.184/2013 
Outras ações estão contidas nos demais incisos do Decreto acima capitulado que também 

foram atendidos por meio do processo regular das atividades desta SEDHAB, tais como: 
 

Atividades  
Monitoramento da regularização fundiária dos parcelamentos, que se tornaram regular, em conjunto com os órgãos do Complexo 
Administrativo do Distrito Federal, que possuem poder de polícia (art. 144, inc. IX); 
Formulação e desenvolvendo de projetos e ações de articulação institucional (art. 144, inc. X); 
Propositura de parcelamentos, em conjunto com as Unidades Orgânicas da SEDHAB, para a provisão habitacional visando atender 
a todos os segmentos da sociedade (art. 144, XI); 
Promoção da regularização fundiária e do reordenamento territorial de acordo com as diretrizes formuladas pelo PDOT (art. 144, 
inc. XII); 
Estabelecimento e manutenção de intercâmbio com instituições, órgãos afetos à regularização fundiária; (art. 144, inc. XIII); 
Desenvolvimento de estudos e pesquisas e experimentações direcionadas aos ocupantes das áreas objeto da política de 
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Atividades  
regularização fundiária (art. 144, inc. XIV); 
Propositura de regularização fundiária e de urbanização em áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificações, consideradas a situação socioeconômica da população e as 
normas ambientais (art. 144, inc. XV). 

 
Grupo de Trabalho 

Em maio de 2013 instituiu-se o Grupo de Trabalho com representantes da SEDHAB e 
CODHAB, pela Portaria Conjunta nº 21/2013, com o intuito de elaborar as diretrizes de ação para iniciar o 
processo de regularização dos Parcelamentos Urbanos Isolados (PUI) e, após 10 (dez) encontros, foi 
elaborado um estudo, o qual estabeleceu os critérios para priorização das ações, bem com um primeiro 
levantamento de todas as áreas estabelecidas pelo PDOT/2009-2012.  

Depois desse estudo surgiram as seguintes atividades: 
Atividade s Descrição  

Coordenar os Estudos da Regulamentação dos 
Instrumentos Jurídicos da Política Habitacional 
definidos no Estatuto da Cidade e no PDOT, na área 
de sua competência (Art. 144, inciso III, do Decreto 
nº 34.184/2013). 
 

 Diversas reuniões e estudos foram realizados para subsidiar a elaboração 
do Decreto nº 34,210 de 13 de março de 2013, o qual regulamenta a Lei nº 
4.966/2012, referente aos conceitos e procedimentos necessários a 
adequada execução da Regularização Fundiária de interesse social, 
conforme disposto no caput do referido documento legal; 
 Por outro lado, também foram realizados estudos e reuniões para 
elaboração e aplicação da Lei Distrital 5.135 de 2013, que trata da alienação 
de imóveis na Vila Planalto, dando início a finalização de um processo de 
regularização que já conta com mais de 30 anos. 

Propor e Aprimorar os Instrumentos e Medidas 
Jurídicas, Urbanísticas e Ambientais para Otimizar 
as Ações do Poder Público no Processo de 
Regularização Fundiária (Art. 144, inciso IV, do 
Decreto nº 34.184/2013). 

 No exercício de 2013 foram realizadas reuniões entre representantes da 
SUREG/SEDHAB, GRUPAR/SERCOND e IBRAM/SEMARH para tratar do 
processo de licenciamento simplificado, bem como otimizar a tramitação 
processual dos Projetos de Regularização Fundiária entre esses órgãos e 
entidades.  

Coordenar e Acompanhar, em Parceria com 
Representantes da SEDHAB, CODHAB e do 
GRUPAR, a Elaboração e Análise de Projetos 
Integrados de Regularização (Art. 144, inciso V, do 
Decreto nº 34.184/2013). 

 Foram realizados em 2013 debates, estudos e análises conjuntas sobre os 
Projetos Integrados de Regularização das áreas de Mestre d’Armas e 
Arapoanga (Planaltina), bem, como reuniões com os proprietários e seus 
representantes legais, de forma a viabilizar a implantação do projeto de 
regularização. 

Desenvolver Estudos referentes à Regularização, 
Alienação, Aquisição de Imóveis em Parcelamentos 
não Regularizados em Conjunto com a Companhia 
Imobiliária de Brasília – TERRACAP e outros 
Órgãos ou Instituições Afetos (Art. 144, inciso VI, do 
Decreto nº 34.184/2013). 

 Em 2013 foram realizados vários estudos referentes à regularização, 
alienação e aquisição de imóveis em parcelamentos não regularizados. 

Desenvolver estudos de forma a viabilizar soluções 
concomitantes, sequenciais ou alternadas para 
questões urbanísticas, ambientais, fundiárias e 
cartorárias (Art. 144, inciso VII, do Decreto nº 
34.184/2013). 
 

 Foi realizada em 2013 uma reunião com o Diretor do Departamento de 
Assuntos Fundiários Urbanos e Prevenção de Riscos e com a Gerente de 
Regularização Fundiária Urbana, acompanhados de seus assessores, onde 
a SEDHAB foi orientada à elaborar um seminário integrado de regularização 
fundiária. O seminário foi realizado em outras unidades da federação e a 
intenção é que ele ocorra em todas as demais até meados de 2014. 

Propor Medidas de Fiscalização, Prevenção, 
Combate e Controle de Ocupações Irregulares do 
Solo (Art. 144, inciso VII, do Decreto nº 
34.184/2013). 

 No exercício de 2013 foi realizada uma ação conjunta entre subsecretarias 
da SEDHAB para análise dos produtos de cadastramento apresentados pela 
Topocart no tocante ao processo de regularização da Vila Planalto entregue 
à Agefis. 

 

Outras ações realizadas em 2013 
Atividade  Locais  

Foram realizadas no exercício de 2013 reuniões com a 
comunidade e a administração local para propor, 
planejar e monitorar a regularização fundiária das 
Áreas de Regularização de Interesse Social – ARIS, 
Áreas de Regularização de Interesse Específico - 
ARINEs e dos Parcelamentos Urbanos Isolados – PUIs 
de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal – PDOT e legislação 
vigente  
 

Lotes Compartilhados do Riacho Fundo I, Guará II, Recanto das Emas e 
Riacho Fundo II; 
PAC e PAC II: Sol Nascente, Por do Sol, Estrutural, Varjão, Dnocs, QNR 
Ceilândia, Mestre D’Armas, Arapoanga, Buritis; 
Pontas de Quadra: Sobradinho II, Taguatinga;  
Becos: Gama, Brazlândia, Ceilândia; 
Casos Específicos: Setor Primavera, Vila Planalto, Vila Cauhy, Recanto 
das Emas (Qd 406), ADEs, Aris QNP 22 e 24 – Ceilândia e QNP 21-27, 
Aris Mansões Sobradinho I e II, Setor Residencial Oeste e Leste – 
Planaltina, Privê Ceilândia, QE 44 – Guará, Areal (QS11), Granja do 
Torto, Café sem Troco;  
Cidades: Paranoá, São Sebastião, Riacho Fundo II, Itapoã;  
Vilas: Telebrasília, São José (Vicente Pries) e São José (Brazlândia),  
Parcelamentos Urbanos Individuais – PUI: Vila Basevi, Engenho das 
Lages, Café Sem Troco, Incra Oito, etc. 

 



Relatório Anual de Atividades – SEDHAB – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1339 

 

Como dificuldades apontadas para a realização das atividades referentes ao programa 
temático temos a falta de preenchimento de 20 (vinte) cargos que estão vagos na subsecretaria 
responsável.  

 

2. Outras Realizações 
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - IN FRAESTTRUTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  100.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação  e dos Sistemas de 
Tecnologia da Informação 100.000 600.000 24.866 24.866 
0018 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação-SEDHAB- Plano Piloto 100.000 600.000 24.866 24.866 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  1.500 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  34.844.236 36.237.233,00 36.177.468,46 36.177.468,46 
6982 - Administração de Pessoal-SEDHAB- Plano Piloto 34.844.236 36.237.233,00 36.177.468,46 36.177.468,46 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  1.689.796 1.443.296 1.237.849 1.237.849 
7010 - Concessão de Benefícios a Servidores-SEDHAB- Plano 
Piloto 1.689.796 1.443.296 1.237.849 1.237.849 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  2.002.549 2.988.329,00 2.559.219,23 2.403.607,33 
0131 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
SEDHAB- Plano Piloto 2.002.549 2.988.329,00 2.559.219,23 2.403.607,33 

Total do Programa  38.738.081 40.771.871 40.233.916 40.073.146 
 

Execução do Programa 
 

Modernização do Sistema de Informação, Gestão da in formação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação  

As atividades desenvolvidas durante o ano de 2013 estabeleceram um marco importante nas 
rotinas e economias reais na área de Tecnologia da Informação da SEDHAB. Para citar um exemplo, a 
migração da base de dados em banco proprietário Oracle para o banco de dados em software livre PostGre 
SQL para suportar a aplicação SITURB economizou recursos na ordem de mais de R$ 2,5 milhões de reais. 

Outro ponto relevante foi a parceria estabelecida com o datacenter da Secretaria de 
Planejamento que também permitiu uma economia de mais de um milhão de reais, visto que não foi 
necessário a SEDHAB desembolsar dinheiro com a compra de servidores de dados, servidores de 
armazenamento de dados (storage), servidor de backup, switches, rack para servidores de dados, softwares 
de monitoramento de rede, estruturação da sala dos servidores dentre outros. 

Merecem destaque as seguintes ações realizadas no exercício de 2013: 
� Desenvolvimento da nova aplicação do Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do 

DF – SITURB; 
� Transferência da aplicação SITURB para o Datacenter da SEPLAN; 
� Migração da aplicação SITURB para o ambiente Linux; 
� Migração da arquitetura do SITURB para ambiente de software livre; 
� Desenvolvimento do Site Conferência Distrital das Cidades; 
� Desenvolvimento de Sistema de Cadastramento para a Conferência Distrital das Cidades; 
� Infraestrutura de rede lógica, computadores e impressoras para o evento Conferência 

Distrital das Cidades; 
� Desenvolvimento da página, Fórum e questionário Código de Posturas; 
� Reestruturação do site Regularizou é Seu!; 
� Reestruturação do site CONPLAN – Conselho de Planejamento; 
� Desenvolvimento de um servidor webservice para integrar o questionário de regularização 

do site Regularizou é Seu com o sistema da CODHAB; 
� Desenvolvimento de formulários para o acompanhamento das Obras Morar Bem; 
� Aquisição de impressoras e multifuncionais policromáticas A0, A3 e A4; 
� Aquisição de notebooks; 
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� Contratação de serviços de manutenção de impressoras; 
� Ativação dos Storages; 
� Ativação do Tape Library; 
� Implementação do Atendimento Remoto; 
� Implementação da Rede GDFNet no depósito do SAI; 
� Operacionalização da Sala de reunião (Plenário) com Projetor Fixo (em teto), mouse e 

teclado sem fio; 
� Mapeamento da Rede – SEDHAB; 
� Implementação de Fechadura Eletrônica na Sala dos Servidores (sala fria - CPD); 
� Operacionalização do novo sistema de HelpDesk; 
� Criação do Fluxograma da Abertura de Ordem de Serviços; 
� Suporte na Implementação do CFTV; 
� Suporte na Implementação do Ponto Eletrônico; 
� Suporte na Implementação nas catracas de acesso; 
� Atualização das contas do Active Directory – AD; 
� Aquisição de Projetores (datashow) – Especificações; 
� No-Break (manutenção) – Especificações; 
� Estabilizadores (manutenção) – Projeto Básico; 
� Política de Segurança da área de TIC; 
� Cabeamento estruturado no depósito do SAI; 
� Criação de novo servidor de impressão para implantação das novas impressoras. 
Os resultados acima apresentados são algumas das atividades executadas nesta Secretaria de 

Estado de habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, que tem um grande desafio em manter em 
operação um parque com 600 computadores, mais de 10 equipamentos servidores de dados, switches e os 
sistemas legados e mais de 20 impressoras.   

Como fator positivo, destaca-se visível melhoria no desempenho das atividades acima graças à 
aquisição de impressoras, que só foi possível após estudo de viabilidade de aquisição de equipamentos 
frente ao antigo contrato de locação destes equipamentos. Ao todo foram adquiridas 23 impressoras, sendo 
(vinte e três) impressoras, sendo 13 (treze) impressoras policromáticas A4; 04 (quatro) impressoras 
policromáticas A3; 04 (quatro) impressoras multifuncionais policromáticas e 02 (duas) impressoras plotter, 
adquiridas com recursos oriundos do FUNDURB. 

Já no tocante às dificuldades encontradas para a realização das atividades acima descritas é 
que a estrutura de TI da SEDHAB, que é bastante similar aos demais órgãos do Governo, conta com uma 
equipe reduzida, sendo a sua maioria de técnicos em cargo em comissão. Além disso, apesar do ano de 
2013 ter sido bastante produtivo quanto ao plano de capacitação para os servidores lotados nessa Unidade 
ainda temos uma carência muito grande em atualização e aprimoramento dos conhecimentos da equipe em 
novas tecnologias, visto que essa área cresce de forma muito rápida. 

  A expectativa para 2014 é disponibilizar a nova versão da aplicação Siturb 9 
Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do DF) na nuvem privada da GDFNET e, posteriormente,  

A expectativa para 2014 e a disponibilização da nova versão da aplicação SITURB (Sistema de 
Informações Territoriais e Urbanas do DF) na nuvem privada da GDFNET e, posteriormente, o acesso do 
sistema para a sociedade. 

 

Reforma de Prédios e Próprios 
No tocante aos projetos de Reforma do Prédio da SEDHAB, diante da insuficiência de recursos 

orçamentários, a Secretaria não conseguiu realizar os projetos previstos para as citadas ações.  
Contudo, no tocante ao projeto de arquitetura do prédio da SEDHAB foi realizado em 2013 o 

Levantamento cadastral e atualização dos projetos do prédio (plantas baixas, cortes e fachadas).  

 
Concessão de Benefícios a Servidores - Capacitação 

Quanto às ações referentes à capacitação de servidores, informamos que, embora a SEPLAN 
não tenha disponibilizado orçamento para pagamento de tal finalidade, a Secretaria, por meio de recursos 
do FUNDURB, implementou o Plano de Capacitação com a disponibilização de R$ 1.489.052,00 (um 
milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil e cinquenta e dois reais) para capacitação dos servidores durante 
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os exercícios de 2011 a 2013, o qual foi aprovado por meio da Resolução n° 10, de 17/08/2011, alterada  
pela Resolução n° 29, de 24/10/2012. 

As ações do plano de capacitação se pautaram na execução de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento de pessoas de acordo com o planejamento estratégico do órgão, com o objetivo de não 
somente a valorização, motivação, integração, troca de experiências, qualificação e capacitação, mas bem 
como o engajamento dos servidores aos seus objetivos, metas e resultados institucionais, que fortaleçam a 
cultura organizacional com foco na melhoria da gestão pública.   

No exercício de 2013 foram capacitados um total de 496 (quatrocentos e noventa e seis) 
servidores, sendo que 472 (quatrocentos e setenta e dois) com recursos oriundos do FUNDURB, 20 (vinte) 
pela Escola de Governo do Distrito Federal e 04 (quatro) mediante cursos/seminários oferecidos por outras 
entidades. Segue planilha com detalhamento dos cursos de capacitação:  

 
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 

No tocante à Manutenção de Serviços Administrativos desta Secretaria de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, do total no valor de R$ 2.988.328,00 (dois milhões, 
novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais) autorizados pela SEPLAN, a SEDHAB realizou 
empenho no valor de R$ 2.559.219,23 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e 
dezenove reais e vinte e três centavos), tendo sido liquidado e pago o valor de R$ 2.403.607,33 (dois 
milhões, quatrocentos e três mil, seiscentos e sete reais e trinta e três centavos) que representa uma 
realização de despesa de 80,43% (oitenta por cento e quarenta e três) em relação ao orçamento autorizado.  

Vale destacar que o percentual de gasto atingido só foi possível pela autonomia concedida à 
SEDHAB, a partir da edição dos Decretos n°s 33.521,  de 06/02/2012, que excluiu a SEDHAB do regime de 
centralização das licitações para contratações direta com base nos inciso II e IV da lei n° 8.666/93 e  Decreto 
n° 33.842, de 11/10/2012, e além do comprometimento  dos servidores envolvidos nos procedimentos, fator 
essencial para o bom andamento e saldo positivo dos trabalhos.   

Além dos pagamentos com despesas continuadas (água, luz, telefonia, correios, etc), houve 
pagamento com diárias para servidores, passagens aéreas, contratações de serviços e  aquisições em 
geral.  

No exercício de 2013, a SEDHAB realizou as 80 (oitenta) contratações e aquisições por 
Dispensa e Inexigibilidade de Licitação. 

Destacamos 27 (vinte e sete) licitações  ocorridas no âmbito da Comissão Permanente de 
Licitações – CPL instituída por meio da Portaria n° 32, de 29/05/2012, alterada pela Portaria n° 71, 
02/10/2013, com recursos da SEDHAB e do FUNDURB.  
 
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 

Por meio do Decreto n° 34.341, de 03 de maio de 201 3, passou a ser de responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB a gestão da 
execução dos seguintes Contratos de Repasse firmados com Ministério das Cidades/Caixa Econômica 
Federal: 

� Contrato de Repasse n° 218.856-52/2008 – Vila Varj ão: objetivando a intervenção 
integrada, que propicie melhorias urbanas, ambientais e sociais da comunidade, através de ações de 
regularização fundiária, oferta de habitação, infraestrutura, recuperação e proteção ambiental, construção 
de Convivência de Idosos; 

� Contrato de Repasse n° 227.247-63/2007 – QNR’s 02,  03 e 05 – Ceilândia: objetivando a 
execução de ações relativas ao PPI/Intervenções em Favelas – UAS – Provisão Habitacional na Ceilândia;  

� Contrato de Repasse n° 227.246-59/2007 – Vila Estr utural: objetivando a execução de 
ações relativas ao PPI/Intervenções em Favelas – UAS – Provisão Habitacional na Vila Estrutural.  

Visando acompanhar e executar as ações relativas aos citados contratos e dar cumprimento 
aos ditames do Decreto n° 34.341/2013,alterado pelo  Decreto n° 34.766, de 25/10/2013, foi publicada a 
Portaria Conjunta n° 24, de 27/09/2013, entre a SED HAB e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal – CODHAB/DF, o qual indicou servidores dos dois órgãos para atuarem como gestores e 
executores técnicos dos Contratos. 

Ao mesmo tempo foram editadas as Portarias n°s 18, de 23/08/2013 e n° 28, de 30/10/2013, 
que estabeleceu as atribuições e procedimentos a serem adotados no âmbito dos Contratos com o apoio da 
CODHAB e a NOVACAP, respectivamente, responsabilidade delegada aos órgãos por meio do Decreto n° 
34.766, de 25/10/2013, uma vez que a SEDHAB não possui em seu quadro de pessoal servidores com 
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conhecimento na área de obras, desta forma, optou-se por realizar parcerias com órgãos integrantes da 
estrutura do GDF criados para tal finalidade.  

Embora a edição do Decreto n° 34.341/2013dos tenha se dado em maio de 2013, a 
transferência parcial dos documentos à SEDHAB não foi automática. Devido à ausência documental não foi 
possível dar continuidade à totalidade dos projetos previstos para os Contratos.  

Dentre os projetos realizados no âmbito dos Contratos destacamos os seguintes: 
 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 0 1.145.750 0 0 
Total do Programa  0 1.145.750 0 0 
 

Embora não tenha tido gasto orçamentário no exercício de 2013, houve apresentação dos 
seguintes projetos onde foram dadas as informações de disponibilidade orçamentária:  

� Projeto visando à construção do Centro Comunitário- CC e Centro de Convivência do Idoso 
- CCI na Vila Varjão, no valor estimado de R$ 1.084.000,00 (um milhão, oitenta e quatro mil reais), sendo 
que o projeto encontra-se em fase de procedimento licitatório no âmbito da NOVACAP com vistas à 
contratação das obras, constante do processo n° 112 .004.077/2012;  

� Projeto visando executar trabalho técnico social na Ceilândia, sendo que esse projeto 
compreende um conjunto de ações voltadas a estimular a participação, mobilização e organização 
comunitária, educação sanitária e ambiental, assim como atividades ou ações de geração de trabalho e 
renda, destinadas à população diretamente beneficiada, cuja contratação da empresa se deu em 1° de 
outubro de 2013 firmado com a CODHAB, pelo valor total de 488.777,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, 
setecentos e setenta e sete reais), sendo R$ 456.476,20 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos 
e setenta e seis reais e vinte centavos) da Fonte: 132 -Convênio e R$ 32.300,80 (trinta e dois mil, trezentos 
reais e oitenta centavos) oriundo da fonte do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS, 
constante no processo n° 392.007.115/2012. A execuç ão se dará no exercício de 2014 após emissão das 
Ordens de Serviço.  

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  0 1.670.000 0 0 
Total do Programa  0 1.670.000 0 0 

Neste programa não foi possível a execução da ação 6216 – Transporte Integrado e 
Mobilidade, mais especificamente no subtítulo 0051 – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – 
Terminal Rodoviária na QNR em Ceilândia, pois a SEDHAB desconhece projetos para esta ação, fato que 
justifica a não realização da mesma. 
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PROGRAMA TÉMATICO:  

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3023 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC  0 796.000 0 0 
Total do Programa  0 796.000 0 0 

 
A SEDHAB não realizou/executou os projetos desenvolvidos para esta ação no exercício de 

2013, pois os projetos ainda precisavam passar por análise e desenvolvimento de outros órgãos. Mas para 
o ano de 2014, exercício próximo, temos as seguintes ofertas voltadas para este programa: 

 
Atividades  

Centro Multiuso – “Espaço 
Mais Cultura”. 

O projeto do “Espaço Mais Cultura”, a ser implementado no conjunto “D” da Quadra 1 da Vila 
Varjão, encontra-se em finalização e posterior elaboração do orçamento e envio da 
documentação técnica para análise da Caixa Econômica Federal - CEF. 

Praça do Bosque 

O novo projeto, elaborado pela NOVACAP, deverá ser analisado previamente pelo IBRAM, pois 
foi detectada existência de uma nascente na área prevista para implantação da Praça do 
Bosque, o que caracteriza como Área de Preservação Permanente – APP e a readequação do 
projeto antes da finalização da respectiva documentação técnica, e posteriormente o seu envio 
à avaliação da Caixa Econômica Federal – CEF. 

 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3023 - Programa  de Aceleração do Crescimento - PAC 0 3.430.000 0 0 
Total do Programa  0 3.430.000 0 0 

 
Neste programa, embora não tenha tido gasto orçamentário no exercício de 2013, houve 

apresentação do seguinte projeto, onde foi dada a informação de disponibilidade orçamentária: 
� Projeto visando à construção de 01 (uma) escola de Ensino Fundamental na Vila Estrutural, 

no valor estimado de R$ 5.037.793,00 (cinco milhões, trinta e sete mil, setecentos e noventa e três reais), 
sendo que o projeto encontra-se em fase de procedimento licitatório no âmbito da NOVACAP com vistas à 
contratação das obras, constante do processo n° 112 .004.165/2013. 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  126.000 194.000 174.000 154.533 
0021 - Reintegra Cidadão-- Plano Piloto 126.000 194.000 174.000 154.533 

Total do Programa  126.000 194.000 174.000 154.533 
 
Por meio desta ação, a SEDHAB mantém contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador 

Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF, que tem por objetivo contribuir para a recuperação social do preso e 
a melhoria de suas condições de vida mediante a ressocialização a partir do desenvolvimento de trabalhos 
administrativos no órgão.  

Atualmente, a SEDHAB conta com um quantitativo de 15 (quinze) sentenciados que exercem 
atividades nas áreas de reprografia, auxiliar administrativo, suporte na área de transporte e patrimonial, 
auxiliar de eletricista e copeiragem. 
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3. Informações Complementares 
 
5ª Conferência Distrital das Cidades 
Apresentação 

Com o lema “Quem faz a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”, a 5ª Conferência Distrital 
das Cidades foi coordenada pela SEDHAB – Secretaria de Habitação Regularização e Desenvolvimento 
Urbano e teve o objetivo de fortalecer e estimular a participação social e contribuir para o avanço das 
políticas públicas de desenvolvimento urbano, incluindo moradia digna, saneamento, mobilidade e 
planejamento urbano, de forma solidária, inclusiva e sustentável.  

Foram realizadas etapas locais nas 31 Regiões Administrativas do Distrito Federal, entre 
agosto e setembro, com plenárias e grupos de trabalho sobre temas prioritários para cada região. “Ninguém 
melhor para falar da realidade de cada cidade do que o morador. É um momento muito especial para 
debatermos com a população, ajustando prioridades e corrigindo rumos”, destacou o governador do Distrito 
Federal, Agnelo Queiroz, no lançamento da Conferência.  

Na ocasião, o Secretário de Habitação, Geraldo Magela, fez um convite especial às entidades 
sociais. “Esse é um momento de ouvir todos vocês sobre aquilo que querem para a sua região. Por isso, eu 
quero convidá-los a participar, mobilizar e fazer com que a sua cidade seja o reflexo do diálogo democrático 
entre a sociedade e o governo. É assim que faremos a melhor cidade para vivermos”, declarou Magela.  

A coordenadora do Conselho das Cidades, do Ministério das Cidades, também esteve presente 
e disse que a população é a principal personagem da Conferência. “Sem a participação efetiva da 
população não se chega a um bom resultado”, comentou Isabela. Ela aproveitou a ocasião e parabenizou o 
GDF pelo evento. “A realização de uma conferência demonstra o comprometimento do governo com o 
povo”, ressaltou.  

Nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2013, aconteceu a eleição dos 41 (quarenta e um) 
delegados que compuseram a delegação do Distrito Federal durante a 5ª Conferência Nacional, elaboração 
dos relatórios finais com discussões, sugestões e 30 propostas de teor nacional apresentadas na 5ª 
Conferência Nacional das Cidades, que ocorreu entre os dias 20 e 24 de novembro, com debates de temas 
locais e nacionais. Ela direcionará a formulação e a execução da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano ao longo dos próximos anos.  

 

Realização das Conferências 
� 1ª Fase  

Precedida pelo intenso processo de mobilização e articulação de atores sociais e políticos 
representativos dos mais diversos segmentos sociais que participaram de reuniões preparatórias e de 
esclarecimento, informando as diretrizes para participação das Etapas Locais que foram realizadas nas 31 
Regiões Administrativas do Distrito Federal, nos meses de agosto e setembro. Nessa fase foram realizadas 
plenárias e grupos de trabalho sobre temas prioritários para as Regiões Administrativas. 

� 2ª Fase  

A Conferência Distrital ocorreu entre os dias 27, 28 e 29 de setembro. Essa foi a fase de 
elaboração dos relatórios finais com discussões, sugestões e 30 propostas de teor nacional a serem 
apresentadas na 5ª Conferência Nacional das Cidades e as propostas do Distrito Federal. 

� 3ª Fase  

A Conferência Nacional das Cidades foi realizada entre os dias 20 e 24 de novembro. Ela 
direcionará a formulação e a execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano ao longo dos 
próximos anos. 

 

Participantes  
Na realização da 5ª Conferência Distrital das Cidades participaram pessoas de todos os ramos, 

na qual envolveu pessoas tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Abaixo segue a tabela dos 
participantes e o seguimento de cada um:  

 
 Participantes  Segmento  

Poder Público Gestores, administradores públicos e parlamentares do legislativo federal e distrital, 
representantes de órgãos da administração direta, empresas, fundações públicas e autarquias; 

Movimentos Populares Associações comunitárias ou de moradores, movimentos por moradia, de luta por terra e demais 
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 Participantes  Segmento  
entidades voltadas à questão do desenvolvimento urbano; 

Trabalhadores representados 
por suas entidades sindicais 

Sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais de trabalhadores legalmente 
constituídos e vinculados à questão; 

Empresários 
Entidades representativas do empresariado que atuam em áreas relacionadas à habitação, 
regularização e desenvolvimento urbano; 

Entidades Profissionais, 
Acadêmicas e de Pesquisa 

Entidades representativas de associações de autônomos ou de empresas, representantes de 
entidades de ensino, atuantes em centros de pesquisas das diversas áreas do conhecimento e 
outras entidades vinculadas ao tema do desenvolvimento urbano. Enquadram-se, também, 
conselhos profissionais, regionais ou federais;.  

Organizações Não 
Governamentais 

Entidades do terceiro setor que atuam em áreas relacionadas à habitação, regularização e 
desenvolvimento urbano;  

 
Principais Pontos Debatidos 

A Conferência debateu diversos tipos de temas locais e nacionais com os seus participantes e 
criou momentos distintos para que cada participante falasse da sua cidade e do país.  

O texto base da 5ª Conferência Nacional das Cidades aponta que nas quatro conferências 
anteriores o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU) esteve na pauta. Um dos principais 
objetivos do Conselho das Cidades é a transformação do SNDU em lei para subsidiar as discussões sobre o 
sistema. Nesse sentido o Governo Federal definiu quatro temas prioritários:  

 
Temas Prioritários  

Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da propriedade;  
Participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU);  
Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano (FNDU);  
Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial. 

 
Para os temas locais foram discutidas as políticas públicas e as demandas locais da população 

do Distrito Federal, tais como: Habitação, Regularização, Desenvolvimento Urbano Sustentável, Mobilidade 
Urbana e Infraestrutura.  

Eleições 
O processo eleitoral dos Delegados Distritais teve inicio nas Etapas Locais. Membros de 

entidades locais foram eleitos como representantes para participar da 5ª Conferência Distrital das Cidades, 
que elegeram os 41 (quarenta e um) Delegados para a Conferência Nacional, ainda nas Etapas Locais 
foram eleitos os membros do Conselho Local de Planejamento – CLP e na Conferência Distrital foram 
eleitos os membros do Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS e 
dos representantes para o Conselho de Administração da CODHAB, conforme determinou as normas da 
conferência.  

Resultados 
Foram realizadas, em todas as 31 Regiões Administrativas do Distrito Federal, as Etapas 

Locais da 5ª Conferência Distrital das Cidades no Distrito Federal, organizada pela Secretaria de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano, entre os dias 02 de agosto a 14 de setembro, aos sábados das 
8h às 17h30. 

Qualquer morador pôde participar das discussões promovidas na Conferência, cujo lema foi 
“Quem faz a cidade somos nós”. Para isso, bastava se credenciar no lugar em que o evento foi realizado. 
Nessa fase foram realizadas plenárias e grupos de trabalho sobre temas prioritários para cada cidade. Ao 
se credenciarem, os moradores diziam qual assunto gostariam de discutir. 

Os grupos de trabalho discutiram os seguintes eixos temáticos: Habitação, Regularização, 
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável e Orçamento Participativo. Nos grupos, todos 
puderam apresentar sugestões e dizerem o que querem para a cidade em que vivem. 

O que foi discutido nas Etapas Locais foi levado à Conferência Distrital, que antecede a 
Conferência Nacional das Cidades, promovida pelo Governo Federal em novembro. 

“Desta Conferência, podemos extrair valiosas contribuições da sociedade para que o governo 
ajude a melhorar a vida da nossa população em cada cidade do Distrito Federal”, destacou Geraldo Magela, 
Secretário de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano. 

As Etapas Locais ocorreram entre os dias 02 de agosto a 14 de setembro e tive a seguinte 
quantidade de participantes:  
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Região Administrativa Quantidade de 
Participantes 

Região 
Administrativa 

Quantidade de 
Participantes 

Região 
Administrativa 

Quantidade de 
Participantes 

Paranoá 98 Águas Claras 32 Sobradinho I 108 
São Sebastião 114 Estrutural 72 Park Way 144 
Itapoã 117 Núcleo Bandeirante 66 Candangolândia 35 
Jardim Botânico 27 Vicente Pires 98 Lago Norte 84 
S.I.A 80 Planaltina 78 Cruzeiro 48 
Guará 72 Sobradinho II 113 Octogonal 55 
Riacho Fundo 78 Fercal 89 Brasília 104 
Lago Sul 82 Varjão 90 Gama 99 
Santa Maria 57 Recanto das Emas 133 Samambaia 379 
Brazlândia 50 Taguatinga 145 Total de 

participantes 3.183 
Ceilândia 208 Riacho Fundo II 228 

 
O evento final da 5ª Conferência Nacional das Cidades ocorreu no Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães, nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2013, e contou com a participação, diariamente, 
da seguinte quantidade de pessoas e seus segmentos:  

 
Quantidade de Participantes da Conferência por Segmento  

Movimentos Sociais e Populares 247 
Entidades de Trabalhadores 22 
Entidades Empresariais 24 
Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisas 6 
Organizações não Governamentais 26 
Observadores 300 
Poder Executivo Estadual 260 

Total de Participantes  885 
 

Também foram eleitos os Representantes das Regiões Administrativas que elegeram, na 
Conferência Distrital, os 41 Delegados que irão representar o Distrito Federal na Conferencia Nacional. 
 

Propostas prioritárias para a Política de Desenvolv imento Urbano no período 2014/2016 para o 
Distrito Federal aprovadas na plenária 

O documento sistematizado e validado pelas respectivas comissões foi amplamente distribuído 
na plenária. As propostas foram lidas e discutidas, e em seguida as 30 (trinta) propostas foram aprovadas 
pela plenária por unanimidade.  

Os temas tratados e as propostas são as seguintes: 
 

Tema Propostas  

Habitação 
Capacitar outras áreas do governo (ex: atendentes das RAs, do Na Hora, COSES e CRAS) a respeito 
da política habitacional do GDF, como os critérios de cadastro, pontuação e documentação necessária 
para a inscrição no Programa Morar Bem. 

Habitação Construção de novos empreendimentos habitacionais para pessoas da faixa 1 (famílias com renda de 
no máximo R$1.600,00) e na Zona Rural. 

Habitação Destinação de novas áreas para empreendimentos habitacionais. 
Habitação Ampliar a divulgação do andamento dos processos de regularização 
Habitação Reabertura das inscrições do Programa Morar Bem. 
Habitação Que os programas habitacionais de interesse social priorizem moradias verticais. 

Habitação 
Participação da sociedade civil na fiscalização, tanto nas obras em andamento, como nos 
empreendimentos entregues, em torno de quem efetivamente ocupa a habitação. 

Habitação Possibilitar que o cidadão modifique seus dados cadastrais no sistema do Programa Morar Bem. 

Habitação Aprimorar e ampliar a divulgação no período de cadastro e recadastramento, assim como os critérios de 
pontuação do Programa Morar Bem. 

Planejamento urbano 
Melhorar o transporte coletivo, criando novas linhas de ônibus, ampliando os itinerários existentes, 
aumentando o alcance do metrô e integrando os diversos modais de transporte. 

Planejamento urbano 
Realizar a engenharia do trânsito das cidades, com a finalidade de desafogar o trânsito no DF, 
duplicando vias, aumentando as vias de acesso às cidades, construindo faixas de aceleração/ 
desaceleração, construindo vias marginais e etc. 

Planejamento urbano Implantar a coleta seletiva no DF, criando estruturas regionais, com área de transbordo, triagem, 
reciclagem, transformação de lixo e qualificação dos catadores de lixo. 

Planejamento urbano 
Implementar a rede sanitária, sistema de esgoto, coleta e condução da água, saneamento básico e 
abastecimento de água. 

Planejamento urbano Recuperar, padronizar e instalar calçadas, passagem e faixas de pedestres e passarelas favorecendo a 
acessibilidade e a mobilidade dos pedestres. 

Planejamento urbano Construir ciclovias interligadas, com sinalização e iluminação adequada. 
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Tema Propostas  

Planejamento urbano Executar um projeto urbano e paisagístico com a arborização das ruas, criação de jardins e espaços 
verdes e a preservação das árvores nativas. 

Planejamento urbano Fiscalizar e combater construção e invasores de área pública 

Planejamento urbano 
Rever o PDOT e a LUOS, com a participação da sociedade civil, para a possibilidade da alteração dos 
parâmetros urbanísticos 

Planejamento urbano Definir e divulgar amplamente as poligonais das RA's e parques 
Planejamento urbano Demarcar áreas de relevante interesse ecológico, delimitando e criando novos parques ecológicos. 

Planejamento urbano Possibilitar a acessibilidade de deficientes e idosos a imóveis, transportes públicos e ao deslocamento 
pelas cidades. 

Regularização Priorizar o processo de regularização fundiária, dando celeridade ao programa. 
Regularização Priorizar a regularização dos lotes residenciais que se encontram sem escritura 
Regularização Priorizar a regularização de condomínios. 

Regularização 
Que no planejamento de novos empreendimentos e áreas habitacionais sejam previstas áreas para 
construção de equipamentos urbanos e comunitários. Ex: PECs, Parques Ecológicos, Escolas, Postos 
de Saúde, Postos Policiais e etc. 

Regularização Que a SEDHAB realize reuniões públicas para esclarecimentos das poligonais. 
Regularização Recadastrar, definir e regularizar as chácaras de vocação agrícola e núcleos rurais. 
Regularização Priorizar a regularização para aqueles que já moram no local. 

Regularização 
Priorizar a criação e regularização de áreas comerciais e institucionais, ampliando a área para 
demarcação de lotes e adensamento no setor ADE ( Área de Desenvolvimento Econômico). 

Regularização Priorizar a regularização de áreas de interesse social 
 

Propostas prioritárias para a Política de Desenvolv imento Urbano para o Ministério das Cidades 
Após a apresentação do documento, distribuído na plenária, contendo as 18 propostas 

sistematizadas e validadas pelas respectivas comissões, foi aberto e discutido na plenária. 
Após os debates sobre cada assunto, foram aprovadas 15 propostas prioritárias para serem 

enviadas para o Ministério das Cidades, tais como: 
 

Tema Propostas  

Habitação  

Implementar novos projetos habitacionais para populações de média e baixa renda com infraestrutura 
completa, priorização de habitações verticais, em áreas bem localizadas e respeitando os padrões de 
sustentabilidade, fortalecendo o atendimento às entidades no âmbito do Minha Casa Minha Vida II, e 
priorizando o atendimento às populações em situação de vulnerabilidade incluindo os catadores de 
materiais recicláveis e população de rua, com agilidade na entrega das escrituras.  

Habitação  Criar grupo de trabalho federal/estadual para avaliar a transferência de terras da união para políticas 
habitacionais.  

Mobilidade urbana  

Ampliar as opções de transporte público coletivo com qualidade, tarifas sociais, integração e ampliação 
dos diversos modais de transporte, incentivo ao uso de bicicletas e transporte solidário, campanhas de 
educação no trânsito e criação de instrumentos de participação social para a política de mobilidade 
urbana, priorizando idosos e pessoas com deficiência.  

Mobilidade urbana  Realizar melhorias no sistema de transporte público coletivo, com a realização de licitações que 
permitam a entrada de novas empresas no mercado e substituição das frotas de ônibus a cada 10 anos.  

Regularização  
Acelerar e dar maior publicidade aos processos de regularização fundiária e de assentamentos urbanos, 
de forma integrada com as demais políticas setoriais urbanas, priorizando a remoção das famílias das 
áreas de risco, assegurando garantia plena aos direitos sociais.  

Participação Social  Fortalecimento da participação e do controle social nas políticas de desenvolvimento urbano, com a 
ampliação das competências deliberativas do Conselho das Cidades.  

Integração Setorial  

Fortalecimento institucional do governo para o planejamento urbano, promovendo a integração do 
MCidades com os órgãos setoriais, e com incentivo à formação de equipes multidisciplinares, 
compostas por urbanistas, arquitetos, engenheiros e demais profissionais afins, objetivando atingir maior 
igualdade social e garantindo cidades mais humanizadas.  

Financiamento  
Implementação do FNDU – Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, vinculado à criação de 
instrumentos para fiscalização da aplicação dos recursos financeiros nas políticas de desenvolvimento 
urbano.  

Planejamento urbano  Criação de novas áreas de comércio alternativo, nas margens das rodovias próximas as cidades, 
abrindo oportunidades aos produtos manuais, fomentando a economia familiar.  

Planejamento urbano  Efetivar cadastro nacional de imóveis e criação de instrumentos para controle da atividade dos cartórios.  

Planejamento urbano  
Priorizar ações de desenvolvimento sustentável nas áreas metropolitanas (urbana e rural), buscando 
soluções verdes e novas tecnologias para reduzir o impacto gerado pelas obras e edificações, 
garantindo ar, água e alimento com qualidade para a população.  

Planejamento urbano  
Fazer cumprir os dispositivos do Estatuto das Cidades, legislações correlatas, planos diretores e 
projetos estratégicos, garantindo a integração das diversas dimensões e espaços da cidade, 
promovendo sua humanização.  

Preservação do 
Patrimônio Histórico  

Fazer cumprir as leis e normas para preservação das cidades consideradas patrimônio cultural ou 
histórico, com respeito às recomendações da UNESCO e do IPHAN.  

Saneamento  

Implantação de saneamento básico e da coleta seletiva em todos os municípios do país, baseado em 
estudos técnicos que considerem o crescimento populacional das regiões, assegurando o acesso aos 
serviços de água e esgoto com qualidade, aliado à implementação de instrumentos de gestão e 
fiscalização.  
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Tema Propostas  
Saneamento  Dar prioridade absoluta à desativação dos lixões, substituindo-os por aterros sanitários.  

 
Conclusão 

A Conferência cumpriu com todas as normativas e procedimentos emanados da legislação 
especifica, aprovados pela Comissão Preparatória e supervisionada pela coordenação do Ministério das 
Cidades, cumprindo suas metas quantitativas e qualitativas. 

Um grande legado dessa Conferência foi à criação de uma nova instancia de gestão 
denominada Conselho Local de Planejamento – CLP e a renovação dos membros do Conselho Gestor do 
Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS e dos representantes para o Conselho de 
Administração da CODHAB.  

Destacamos, ainda, que essa Conferência afirmou: 
� Os pressupostos da construção da democracia participativa, disponibilizando subsídios para 

modernização da relação estado-sociedade;  
� A constatação de indicadores para avaliação de limites e possibilidades da governança das 

Politicas Publicas operadas pelo Governo do Distrito Federal.  
Dentro do exposto, concluímos que a 5ª Conferencia Distrital das Cidades evidenciou sua 

importância pelos resultados obtidos no aprimoramento e êxito das Politicas Publicas de Habitação, 
Regularização e Planejamento Urbano e Desenvolvimento Territorial Sustentável, coordenadas pela 
SEDHAB, com a orientação do Exmo. Sr. Geraldo Magela, Secretário de Estado de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal. 

 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No exercício de 2013, a Subsecretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN 
liberou para a SEDHAB um orçamento no valor total de R$ 76.693.617,00 (setenta e seis milhões, 
seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e dezessete reais), sendo que                  R$ 32.205.807,00 
(trinta e dois milhões, duzentos e cinco mil, oitocentos e sete reais) são referentes a Fonte: 132 – PAC, que 
trata de recursos oriundos dos Contratos de Repasse firmado com o Ministério das Cidades e R$ 
44.487.810,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dez reais) à 
Fonte: 100.  

O valor de R$ R$ 44.487.810,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, 
oitocentos e dez reais) referentes à Fonte: 100 foi disponibilizado para cobrir despesas com folha de 
pagamento de pessoal, aquisição de materiais e equipamentos, pagamento de despesas continuadas 
(água, luz, telefone, etc) e contratações de serviços em geral para atender as demandas das áreas meio e 
fim, liberados da seguinte forma:  

� Grupo 1 – Despesa de Pessoal: R$ 39.735.172,00 ( trinta e nove milhões, setecentos e 
trinta e cinco mil, cento e setenta e dois reais); 

� Grupo 3 – Despesa Corrente: R$ 4.602.752,00 (quatro milhões, seiscentos e dois mil, 
setecentos e cinquenta e dois reais); 

� Grupo 4: Despesa de Capital: R$ 149.886,00 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e 
oitenta e seis reais). 

Embora grande parte dos recursos liberados tenha sido para cobrir despesas com pagamento 
de pessoal, informamos que do valor de R$ 4.752.638,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois 
mil, seiscentos e trinta e oito reais) autorizados para manutenção geral da SEDHAB, que engloba aquisição 
de materiais e equipamentos, contratação de serviços em geral e pagamento de serviços continuados 
(água, luz, telefone, correios e etc), houve uma execução de R$ 4.109.817,03 (quatro milhões, cento e nove 
mil, oitocentos e dezessete reais e três centavos) o que representa 86,47% do orçamento autorizado para 
tal finalidade.  

O percentual apurado reflete o grande potencial de execução da Secretaria, embora seja 
necessária maior liberação de recursos orçamentários para atender todas as demandas da SEDHAB, 
notadamente aquelas da área fim, uma vez que é visível a escassez de orçamento nos grupos 3 e 4, que 
geralmente compromete o bom andamento da Secretaria. 

Para concretização dos projetos prioritários da Secretaria contamos com o apoio orçamentário 
do Fundo de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – FUNDURB/DF, fundo vinculado à 
SEDHAB, uma vez que os recursos orçamentários disponibilizados na Fonte 100 foram insuficientes para 
cobrir todas as demandas da SEDHAB. 
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A SEDHAB, por meio dos seus servidores, desenvolveu atividades e projetos internamente, 
utilizando-se somente dos recursos humanos, fato que justifica o percentual de 88,59% de gasto com 
pessoal em relação ao orçamento geral da SEDHAB. 

Diante do exposto, a SEDHAB obteve um percentual de 97,82% de execução em relação ao 
total de recursos autorizados, considerando apenas a liberação da Fonte:100.  

Caso fosse considerado o valor disponibilizado também na Fonte: 132 – Convênio, teríamos 
um percentual de execução orçamentária em torno de 56,75%, porém, para efeito de avaliação de 
desempenho de execução, desconsideramos o valor disponibilizado na citada fonte, pois, como dito 
anteriormente, embora a transferência dos contratos de repasse a esta SEDHAB tenha se dado em 
03/05/2013, por força do Decreto n° 34.341/2013, os  valores referentes aos Contratos de Repasse só foram 
incluídos no orçamento desta SEDHAB em 05/09/2013, por meio da Lei n° 5.166/2013, fato que inviabilizo u 
a consecução dos projetos previstos.  

De toda sorte informamos disponibilidade orçamentária para os citados contratos no valor total 
estimado de R$ 11.654.059,00 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil e cinquenta e nove 
reais), distribuídas nas ações de habitação, garantia à assistência social e educação básica, num total de 
R$ 32.205.807,00 (trinta e dois milhões, duzentos e cinco mil, oitocentos e sete reais) que nos foi 
disponibilizado na Fonte: 132, ou seja, que representa 36,18% do valor disponibilizado. 

Portanto, pode-se afirmar que a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano vem cumprindo os ditames do Decreto n° 32.598, de 15 de dezembro de 2010, 
que trata das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de  Responsabilidade Fiscal. 

Com relação às perspectivas para o ano de 2014 esta Secretaria programou uma série de 
ações que objetivam os avanços das políticas públicas e dar continuidade e o aperfeiçoamento dos 
trabalhos iniciados em 2013, tais como: 

Perspectivas para 2014  
Emissão de Diretrizes Urbanísticas para as áreas: expansão do Sítio do Gama; Setor Habitacional Quaresmeira; Vila Vicentina e 
Glebas MR-03/0 e MR-04/0 Arapoanga; 
Elaboração de mapa de sensibilidade ambiental ao parcelamento do solo do Distrito Federal:  
1. levantamento e processamento de mapas bases – utilização dos mapas do Zoneamento Ecológico-Econômico do DF; 
2. definição de critérios de sensibilidade ambiental relativos ao parcelamento do solo urbano 
3. elaboração do mapa síntese de sensibilidade ambiental 
4. inserir nos mapas as áreas potencialmente contaminadas (ABNT 15051/2007) 
Definição de diretrizes gerais de uso e ocupação do solo em zonas rurais e elaboração de roteiro com orientação às Administrações 
Regionais e definição de parâmetros de uso e ocupação para imóveis rurais localizados em zonas rurais de acordo com o 
PDOT/2009. Elaboração de um roteiro que oriente as Administrações Regionais com relação aos procedimentos de análise para 
aprovação de projetos e licenciamentos de atividades em imóveis rurais. 
1. formação de grupo de trabalho com representantes AJL/SEDHAB, SUCON/SEDHAB, SUPLAN/SEDHAB, SEAGRI, 
IBRAM E Coordenadoria das Cidades; 
2. levantamento da legislação aplicável a edificação e licenciamento de atividades nas zonas rurais; 
3. estudo de casos sobre solicitação de alvará de construção e licenciamento de atividades em zonas rurais; 
4. definição de diretrizes de uso e ocupação para zonas rurais; 
5. definição de procedimentos administrativos e competências institucionais; 
6. elaboração de roteiro com os procedimentos para orientação aos interessados e à AR. 
Continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Grupo Necrópoles com a definição de áreas prioritárias para instalação de cemitérios no 
DF; 
Contratação de pesquisa para elaboração da cartilha quanto às diretrizes da paisagem urbana; 
Participação de vistorias e reuniões para adequação de vários projetos no território do DF; 
Disponibilizar na intranet e página da SEDHAB os cadernos Leitura Territorial do DF; 
Finalização pelo IPEA da definição das zonas homogêneas do DF e amostras para subsidiar fechamento do projeto básico e 
contratação da pesquisa piloto para montagem do Observatório Imobiliário – o principal problema para a finalização se refere à 
incompatibilidade da base de dados da SEFAZ e SEDHAB; 
Resolução dos pontos pendentes na revisão da Legislação das Outorgas do Direito de Construir e de Alteração de Uso: definição da 
fórmula de cálculo da outorga de transformação do uso rural para o urbano e dos locais segundo as categorias de uso da LUOS 
para aplicação da outorga de uso. Reescrever o capítulo dos instrumentos na LUOS para entrarem como Emenda na Câmara – a 
demora para concluir se deve à necessidade de maior integração entre este instrumento e a Lei de Uso e Ocupação do Solo e com 
a TERRACAP; 
Concluir em conjunto com a Coordenadoria das Cidades o Relatório de Projeção de população do Setor Noroeste com base em 
levantamento dos projetos imobiliários; 
Articulação com a Secretaria de Fazenda para atualização periódica da base de dados do IPTU e ITBI com vistas à implantação do 
Observatório Imobiliário; 
Articulação com as concessionárias de água e esgotos e de energia visando o monitoramento do controle de estoque. 
Participação na elaboração dos decretos para regulamentar as leis da outorga onerosa do direito de construir e da outorga onerosa 
de alteração de uso; 
A SEDHAB está em negociações com a Agência Brasileira de Cooperação e Un-Habitat para formalização de cooperação técnica 
internacional, na qual uma de suas estratégias e a contratação de consultoria para apoiar a montagem de uma operação urbana 
consorciada, que é uma proposta da GEMOT (que tem como atribuição elaborar o Programa de Monitoramento do Território do 
Distrito Federal); 
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Perspectivas para 2014  
Participação em vistorias e reuniões para adequação de ciclovias em diversas localidades do DF, como membro do Fórum da 
Política de Mobilidade por Bicicletas; 
Elaborar curso de capacitação quanto à mobilidade e estudos de transportes para servidores da SEDHAB; 
Elaborar indicadores sociais e planilhas dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 a partir das 31 Regiões Administrativas para 
monitorar áreas de expansão populacional, densidades do zoneamento urbano e apoio à revisão do PDOT; 
Monitorar as iniciativas do governo em relação ao transporte no Distrito Federal; 
Monitorar o uso e ocupação do solo utilizando imagens do satélite RapidEYE; sistematizar de forma mais automatizada o sistema de 
monitoramento; e retomar os treinamentos do SITURBWEB agora em sua nova versão. 
Contratar a atualização da cartografia; concluir a primeira etapa de implementação do CTM referente ao Cadastro da Vila Planalto; e 
concluir as propostas de endereçamentos oficiais da Estrutural, Vila Planalto, Nova Colina e Fercal. 
Concluir e publicar as Especificações Técnicas, dar continuidade a atualização das bases de dados (Projetos Urbanísticos, EPC, 
Levantamentos Topográficos, CEB e CAESB) e sistematizar o repasse de informações geoespaciais entre os órgãos do GDF. 
Apoio aos Planos de Desenvolvimento Local a serem desenvolvidos na DIDUL I e II, a depender de definição das prioridades para 
2014; 
Maior celeridade na publicação das normas encaminhadas pelas SEDHAB; 
Conclusão das visitas técnicas, padronização das informações coletadas, conclusão do desenvolvimento da nova aplicação e 
melhorar o desempenho do SITURB. 
Consulta à equipe formuladora, quando se fizerem necessárias alterações nas normas encaminhadas para publicação; 
Dotação das Administrações Regionais com servidores qualificados, tanto na área técnica quanto administrativa; 
Retomada e aperfeiçoamento da relação institucional entre a SEDHAB, Casa Civil e Secretaria de Governo; 
Maior celeridade nas nomeações de servidores quando estas forem solicitadas. 

Devemos destacar, em especial, a realização da 5ª Conferencia Distrital das Cidades que 
cumpriu com todas as normativas e procedimentos emanados da legislação especifica, aprovados pela 
Comissão Preparatória e supervisionada pela coordenação do Ministério das Cidades, cumprindo suas 
metas quantitativas e qualitativas, afirmando os pressupostos da construção da democracia participativa, 
disponibilizando subsídios para modernização da relação estado-sociedade e a constatação de indicadores 
para avaliação de limites e possibilidades da governança das Politicas Publicas operadas pelo Governo do 
Distrito Federal. 

Um grande legado dessa Conferência foi a criação de uma nova instância de gestão 
denominada Conselho Local de Planejamento – CLP e a renovação dos membros do Conselho Gestor do 
Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS e dos representantes para o Conselho de 
Administração da CODHAB.  

Assim, concluímos que a 5ª Conferencia Distrital das Cidades evidenciou sua importância pelos 
resultados obtidos no aprimoramento e êxito das Politicas Públicas de Habitação, Regularização e 
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Territorial Sustentável. 

Apesar do ótimo desempenho da Secretaria no exercício de 2013, espera-se a disponibilização 
de mais recursos orçamentários para a ampliação e melhoria das ações e a fiel execução das mesmas, de 
forma a viabilizar a implementação de ações propriamente ditas, aproximando o Planejamento da Cidade à 
dinâmica acelerada do crescimento urbano e da sociedade. 

Por fim, concluímos que mesmo com a grande dificuldade encontrada por falta de recursos 
humanos, e em especial o financeiro, a Secretaria obteve êxito no exercício em termos de implementação 
das políticas públicas sob a gestão desta pasta.  
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22.1. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – UO: 28.201 

A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, empresa pública de direito privado, foi 
criada pela Lei Federal nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, para assumir os “direitos e obrigações na 
execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal”. 

Sem prejuízo das atribuições da Lei que a criou, a Lei Distrital nº 4.586, de 13 de julho de 2011, 
definiu novas atribuições para a Empresa, que passou a ter, também, a função de Agência de 
Desenvolvimento do Distrito Federal. 

Assim, além de ser uma das executoras da política de ordenamento territorial do Governo, a 
TERRACAP é também uma das executoras das políticas de desenvolvimento econômico e social do Distrito 
Federal, atuando não apenas no financiamento de investimentos para parcelamento do solo, mas, também, 
na expansão urbana e habitacional, no desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, no 
desenvolvimento do setor de serviços e da área de tecnologia e no estímulo à inovação. A Lei concede 
também, o direito de promover estudos e pesquisas, bem como fazer o levantamento, a consolidação e a 
divulgação de dados relacionados, ao ordenamento urbano, ao provimento habitacional e ao mercado 
imobiliário do DF. 

Comprometida a trabalhar em coerência com os objetivos estratégicos e observância dos 
princípios do Governo do Distrito Federal, a TERRACAP consolidou a sua participação nas políticas de 
desenvolvimento econômico e social, fundiária, habitacional e de implantação de infraestrutura básica local.  

A TERRACAP encerrou o ano de 2013 com uma força de trabalho composta de 1.035 pessoas, 
excluindo os 18 empregados cedidos para órgãos do Distrito Federal e União.  

Força de Trabalho - Dezembro de 2013 

Empregados 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

Total Com Cargo 
em Comissão  

Sem Cargo 
em Comissão  

Com Cargo em 
Comissão 

Sem Cargo 
em Comissão  

Quadro da TERRACAP - TEP* 19 315 22 238 594 

Requisitados 
GDF 29 - 16 - 45 

União 06 - 02 - 08 

Comissionados sem vínculo 47 - 37 - 84 

Terceirizados - 227 - - 227 

Estagiários - 52 - 33 85 

Necessidades Especiais - 8 - 2 10 

Subtotal Força Trabalho 101 602 77 273 1.053 

( - ) Cedidos para outros órgãos - - - - 18 

Total Geral - - - - 1.035 

* Estão classificados na atividade-meio os empregados em benefício (24, sendo 19 da TEP, 1 requisitado e 4 comissionados sem vínculo), aposentados 
por invalidez (27) e com contrato suspenso (3). Esses empregados, quando retornam de seus afastamentos, ficam sob a responsabilidade do Nuden até 
serem lotados na área onde deverão prestar serviços. 
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1. Realizações 
 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

OBJETIVO GERAL:  

Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito F ederal, mediante ações de planejamento, 
monitoramento e controle urbano e territorial. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0004 – Criar parcelamentos urbanos sustentáveis par a suprir a demanda por imóveis de todos os 
segmentos da sociedade, por meio de elaboração de p rojetos, registro em cartório de imóveis e 
implantação de infraestrutura básica.  
 
Indicadores: 

Denominação do 
indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice 
realizado em 

2013 

Apurado 
em 

 MM/AA 

Periodicidade 
Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 2012 2013 2014 2015 

Índice de alienação dos 
imóveis ofertados % - 12/13 Anual 

50/ 
34  

53/ 
43  56 60 

GECOM / 
TERRACAP 

Número de lotes com 
projetos urbanísticos 
registrados. 

Unidade 6.448 12/13 Anual 
2.465/ 
8.058 

2.465/ 
6.448 2.466 2.466 

GEPRO / 
TERRACAP 

(Em parênteses estão os valores alcançados em 2012 e 2013) 

A criação de parcelamentos urbanos envolve várias etapas que iniciam com a elaboração dos 
seguintes projetos: urbanístico, ambientais, tráfego, assim como, obtenção das licenças prévia, de 
instalação e de operação. 

Após a elaboração dos projetos e obtenção das licenças, o projeto de parcelamento é 
registrado em cartório e só depois os lotes estão disponíveis para serem comercializados para os 
empreendedores imobiliários e a população, concedidos para os programas governamentais e doados ao 
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Distrito Federal e a União, seja para suprir a demanda da população inscrita nos programas habitacionais 
do Governo ou para construção de órgãos e equipamentos públicos distritais ou federais. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0005 – Atender as demandas futuras por lotes, a par tir do uso planejado das terras públicas e da 
exploração de empreendimentos em áreas públicas, pa ra dar sustentabilidade econômica e 
financeira ao Governo. 
 
Indicadores: 
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice realizado 

em 2013 
Apurado em 

MM/AA 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 2012 2013 2014 2015 

Ações para implantar 
Projetos de Negócios * 

% 36 12/13 Anual 25/ 
0 

25/ 
36 

25 25 DIPRE 
/TERRACAP 

Ações de Estudos de 
prospecção e urbanísticos 
executados* 

Unidade 4 12/13 Anual 12/ 
1 

3/ 
4 

- 5 DIPRE / 
TERRACAP 

* considerando a alteração solicitada no PPA, ano base 2013 até 2015. 
(Em parênteses estão os valores alcançados em 2012 e 2013) 

 
Abrangência do Programa  

O Programa de Desenvolvimento Urbano, constante no PPA 2012/2015, agrega entre outras, 
11 ações que são desenvolvidas, gerenciadas e financiadas pela TERRACAP, com os recursos 
provenientes das vendas de imóveis.  

Essas ações são complementares entre si e realizadas para que a Empresa cumpra a sua 
função institucional de executora da politica de ocupação do solo do Distrito Federal, assim como, a sua 
função social de financiadora dos programas de interesse do Distrito Federal. 

As realizações dizem respeito a diversos temas, que abrangem desde a busca de um melhor 
conhecimento e controle do território do Distrito Federal, preservação do patrimônio público, elaboração de 
projetos ambientais, urbanos e de engenharia, aquisição e recuperação de imóveis, implantação de 
infraestrutura, execução de obras de urbanização até a contribuição com programas do governo de 
construção de espaços públicos comunitários, como praças e parques.  

Em 2013, a TERRACAP realizou investimento no Programa Desenvolvimento Urbano que 
totalizou R$ 78,0 milhões. Esses recursos foram aplicados para execução de obras de urbanização, com 
vistas a consolidar os parcelamentos implantados; promover estudos para identificar oportunidades de 
novos empreendimentos em áreas públicas, estabelecendo a melhor forma de uso e ocupação das áreas; 
realizar o mapeamento territorial; realizar o geoprocessamento do Distrito Federal; elaborar projetos de 
engenharia e ambientais; conceber e implantar projetos de negócios para espaços públicos de sua 
propriedade; implantar infraestrutura nos parcelamentos urbanos; realizar ações para preservação do 
patrimônio público; adquirir e recuperar imóveis e contribuir com o programa governamental de construção 
de praças e parques. Entre as ações realizadas destaca-se a Execução de Infraestrutura em Parcelamentos 
no valor de aproximadamente R$ 54,9 milhões e Execução de Obras de Urbanização no valor de R$ 8,1 
milhões. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

3163-Realização do Mapeamento Remoto do Território do DF  2.000.000 2.000.000 816.320 
0002-Realização do Mapeamento Remoto do Território do DF-Companhia 
Imobiliária-Distrito Federal 2.000.000 2.000.000 816.320 

3711-Realização de Estudos e  Pesquisas  18.000.000 18.000.000 495.841 
6173-Realização de Estudos e Pesquisas- Companhia Imobiliária-Distrito 
Federal - Plano Piloto 18.000.000 18.000.000 495.841 

5003-Consolidação do Sistema de Geoprocessamento  2.500.000 2.500.000 309.009 
0002-Consolidação do Sistema de Geoprocessamento-Companhia Imobiliária 
de Brasília – Distrito Federal 

2.500.000 2.500.000 309.009 

1110-Execuç ão de Obras de Urbanização  70.004.000 70.004.000 8.095.597 
9636-Execução de Obras de Urbanização-Companhia Imobiliária de Brasília-
Distrito Federal 70.004.000 70.004.000 8.095.597 

1968-Elaboração de Projetos  12.400.000 12.400.000 1.529.953 
0022-Elaboração de  Projetos-Companhia Imobiliária de Brasília-Plano Piloto 12.400.000 12.400.000 1.529.953,00 
3150- Implementação de Projetos de Negócios Imobiliários  3.308.000 3.308.000 68.000 
0002- Implementação de Projetos de Negócios Imobiliários-Companhia 
Imobiliária de Brasília-Plano Piloto 

3.308.000 3.308.000 68.000 

5006-Execução de Infraestrutura em Parcelamento  732.312.000 592.312.000 54.890.364 
0006-Execução de Infraestrutura em Parcelamentos-Companhia Imobiliária de 224.800.000 224.800.000 13.301.206 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  
Brasília-Distrito Federal 
0007-Execução de Infraestrutura em Parcelamentos-Noroeste-Plano Piloto 352.600.000 212.600.000 26.997.654 
0008-Execução de Infraestrutura em Parcelamentos-TERRACAP Parque 
Tecnológico Capital Digital-Plano Piloto 103.355.000 103.355.000 13.552.780 

0010-Execução de Infraestrutura em Parcelamentos-TERRACAP nO Riacho 
Fundo II 4ª ETAPA-Riacho Fundo II 

51.557.000 51.557.000 1.038.724 

1950-Construção de Praças Públicas e Parques  8.761.000 8.761.000 2.841.565 
9477-Construção de Praças Públicas e Parques - Companhia Imobiliária de 
Brasília-Distrito Federal 8.761.000 8.761.000 2.841.565 

3159-Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo  5.200.000 5.200.000 818.658 
0002-Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo-Companhia 
Imobiliária de Brasília-Distrito Federal 5.200.000 5.200.000 818.658 

5005-Preservação de Áreas Públicas  1.000.000 1.000.000 265.000 
0003-Preservação de Áreas Públicas-Companhia Imobiliária de Brasília-
Distrito Federal 

1.000.000 1.000.000 265.000 

1085-Aquisição e Recuperação de Imóveis  9.000.000 9.000.000 7.888.176 
0003-Aquisição e Recuperação de Imóveis-Companhia Imobiliária de Brasília-
Distrito Federal 9.000.000 9.000.000 7.888.176 

Total do Programa  864.485.000 724.485.000 78.018.483 

Detalhamento da Execução Física 2013 
Nº da Etapa no SAG e descrição das obras e 

serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

23.127.6208.3163.0002 - Realização do Mapeamento Remoto do Território do DF  pela Companhia Imobiliária de Brasília  
0018 - Atualizar o Acervo Aerofotogramétrico da 
TERRACAP 99 Concluída 

Serviços de mapeamento de todo o DF concluído. 
Processo 111.000.591/2012 

0019 - Realizar o Georreferenciamento de Fotografias 
Aéreas de Acervo Histórico. 

99 Paralisada 
Realizado 98% do georrefereciamento das 
fotografias e 40% da mosaicagem. Processo 
111.002.223/2010 

23.127.6208.3711.6173 - Realização de Estudos e Pesquisas pela Companhia Im obiliária de Brasília  

0022 - Elaborar Estudo de Proposta de Adensamento 
do SHTq 1ª Etapa Trecho 2 

18 Concluída 
Estudo concluído com Relatório Técnico de 
Avaliação de Parâmetros e Minuta de NGB e MDE. 
Processo 111.000.452/2012 

23.127.6208.5003.0002 - Consolidação do Sistema de Geoprocessamento pela Co mpanhia Imobiliária de Brasília  

0033 - Consolidar o Sistema de Geoprocessamento da 
TERRACAP. 1 Andamento 

Normal 

Interface de acesso interno e externo e sistema de 
buscas por atributos e espacial implantados, 
realizado 90% das customizações de bases de 
dados e sistemas legados. Processo 
111.000.454/2012 

23.451.6208.1110.9636 - Execução de Obras de Urbanização pela Companhia Imo biliária de Brasília no Distrito Federal  
0050 - Executar estacionamento, vias internas, pista de 
cooper e calçamento no Projeto Orla, Polo-3, 
Complexo Brasília Palace - Concha Acústica. Convênio 
124/2009. Obra 40 B 

1 Andamento 
Normal 

Executados 15.326,95m² de pista e calçamento; 
4.791,33m de meios-fios e 30.955m² de passeios. 
Processo 111.001.724/2010 

0051 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do 
Setor Oeste de Samambaia . Convênio 124/2009. Obra 
41 

12 Paralisada 

Executados 14.075m de rede de drenagem; 
104.445m² de pavimentação; 31.376,00m de 
meios-fios e 10.878m de calçadas. Não houve 
medição no período. Processo 111.001.225/2009 

0052 - Executar tunnel liner, ramais e boca de lobo nas 
QNRs 02, 03, 04 e 05 e gabião, drenagem, superficial 
e dissipar na Área Perímetral, QNPs 23, 25 e 27 e 
QNRs 02, 03 e 04 na Ceilândia. Convênio 124/2009. 
Obra 50 N 

9 Andamento 
Normal 

Concluídas 14 das 15 obras e executados 600m de 
tunnel liner na Área Perimetral Norte de Ceilândia. 
Processo 111.001.942/2009 

0053 - Construir campus da UnB da Ceilândia no 
Centro Metropolitano, Conjunto A, Lote 1. Convênio 
124/2009. Obra 65 

9 Concluída 
Construído um prédio da UnB. Processo 
111.000.190/2010 

0054 - Executar serviços de infraestrutura e 
instalações gerais das redes externas do BEPE, AE02, 
Quadra 05/13, Setor Sul do Gama. Convênio 
124/2009. Obra 71 

2 Paralisada 
Executados 7 blocos modulares habitáveis e 1 
reservatório tipo taça. Não houve medição no 
período. Processo 111.000.585/2010 

0055 - Executar obras de acessibilidade no DF. 
Convênio 73/2011. Obra 2 1 Concluída 

Executados 763,18m² de blocos  
inter  travados e 346,52m de cordão de concreto. 
Processo 111.000.371/2012 

23.451.6208.1968.0022 - Elaboração de Proj etos pela Companhia Imobiliária de Brasília  
0060 - Elaborar projetos para implantar obras de 
pavimentação e drenagem no Setor Placa das 
Mercedes. Convênio 124/2009. Obra 11 

8 Paralisada Projetos elaborados. Processo 111.002.029/2009 

0061 - Realizar serviços técnicos profissionais 
especializados de engenharia e arquitetura na 
elaboração de projetos, orçamentos, cronogramas de 
obras e serviços e laudos técnicos . Convênio 73/2011. 
Obra 49 

99 Andamento 
Normal 

Concluídos 10 dos 20 projetos contratados. 
Executados 100% projetos de estrutura e 
fundações, 90% de projeto de arquitetura e de 
instalações de prevenção e combate a incêndio e 
50% dos projetos de instalações elétricas. 
Processo 111.001.341/2011 
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Nº da Etapa no SAG e descrição das obras e 
serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

0062 - Elaborar Relatório de Impacto sobre o Trânsito 
aprovado pelo DETRAN e DER. Pacote 01 20 Andamento 

Normal 
Relatório de Atividades e Cronograma Físico 
Financeiro aprovado. Processo 111.000.895/2012 

0063 - Elaborar Relatório de Impacto sobre o Trânsito 
aprovado pelo DETRAN e DER. Pacote 02 1 

Andamento 
Normal 

Relatório de Atividades e Cronograma Físico 
Financeiro aprovado. Processo 111.000.907/2012 

0064 - Elaborar projetos de reforma de viadutos. 
Convênio 138/2011 

1 Andamento 
Normal 

Executadas as etapas de Planejamento de obras, 
levantamento geométrico cadastral, inspeção 
visual e levantamento das instalações elétricas, 
água, esgoto e águas pluviais referentes aos 
projetos de recuperação estrutural dos viadutos da 
Galeria dos Estados. Processo 111.001.973/2011 

0065 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor 
Habitacional  Boa Vista - Sobradinho. Convênio 
134/2011. Obra 06 

1 
Andamento 

Normal 
Elaborado 24% do projeto. Processo 
111.001.974/2011 

0066 - Elaborar laudo e parecer de viabilidade da 
execução de bacias de detenção no SHTq Trecho 2. 
Contrato 28/2013 

18 Concluída Projeto concluído. Processo 111.001.408/2012 

23.451.6208.3150.0002 - Implementação de Projetos de Negócios Imobiliários pela Companhia Imobiliária de Brasília  

0067 - Realizar Levantamento de Oportunidades 
Comerciais para a Torre de TV Digital 4 Concluída 

Produtos entregues: parecer técnico, relatório 
contendo as estratégias para aproveitamento das 
potencialidades, relatório do plano de ações para 
lançamento comercial do complexo e relatório com 
diretrizes de atividades promocionais e 
mercadológicas. 

0070 - Elaborar Projeto de Negócio para o Portal Oeste 
da EPTG 

99 Cancelada   

23.451.6208.5006.0006 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos da Comp anhia Imobiliária de Brasília no Distrito 
Federal 

0071 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de 
drenagem pluvial no Jardim Botânico . Convênio 
013/2008 - SO 

27 Concluída 

Executados 186.130,01m² de pavimentação 
asfáltica; 16.382,97m de rede de drenagem pluvial 
e 50.280,00m de meios-fios. Processo 
410.003.450/2007 

0072 - Implantar rede de energia elétrica em 
loteamentos de responsabilidade da TERRACAP. 
Contrato 142/2008 

29 Concluída 
Executados 15.663,00m de rede referente a 11 
obras. Processo 111.000.616/2008 

0073 - Completar a implantação de infraestrutura de 
energia elétrica em diversos loteamentos da 
TERRACAP. Convênio 160/2008 

99 Paralisada 
Executados 1.349m de rede referentes a 7 obras. 
Não houve medição no período. Processo 
111.001.525/2008 

0074 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios no 
AMA do Gama. Convênio 341/2008 2 Cancelada 

Executados 29.700,14m² de pavimentação 
asfáltica e 4.801,20m de meios-fios. Processo 
110.000.181/2008 

0075 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de 
drenagem pluvial nas QE's 38,44,48,50,54,56 e 58 do 
Guará. Convênio 11/2009 

10 Paralisada 
Executados 113.924,66m² de pavimentação 
asfáltica e 13.365,91m de rede de drenagem. 
Processo 110.000.273/2008 

0076 - Implantar rede de abastecimento de água na 
Área de Múltiplas Atividades do Gama. Contrato 
32/2009 

2 Cancelada Executados 4.578,80m de rede de água. Processo 
111.000.450/2008 

0078 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica . Contrato 69/2009 

99 Cancelada 
Executados 4.547,50m de rede referente a 5 
obras. 
Processo 111.002.503/2008 

0079 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e 
drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de 
Planaltina. Convênio 124/2009. Obra 7 

6 Paralisada 
Executados 10.481,85m² de pavimentação 
asfáltica; 5.469,94m de rede de drenagem pluvial. 
Processo 111.002.302/2009 

0080 - Implantar redes de distribuição de água potável 
na expansão do Guará - QE(s) . Contrato 174/2009 

10 Cancelada Executados 3.203,29m de rede de água. Processo 
111.001.187/2009 

0081 - Ampliar rede de esgotamento sanitário na 
expansão do Guará - QE(s). Contrato 174/2009 10 Cancelada 

Executados 3.203,29m de rede de água. Processo 
111.001.187/2009 

0083 - Implantar redes de água no Centro Urbano de 
Samambaia Contrato 153/2010 

12 Concluída Executados 10.753,71m de rede de água. 
Processo 111.002.383/2009 

0084 - Implantar redes esgotamento sanitário no 
Centro Urbano de Samambaia. Contrato 153/2010 12 Concluída 

Executados 8.596,71m de rede de esgoto. 
Processo 111.002.383/2009 

0085 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em 
loteamentos de responsabilidade da TERRACAP, 85 
locais do Distrito Federal. Contrato 243/2010 

99 
Andamento 

Normal 

Instalados 2 postes e executados 8.627m de rede 
para atendimento a 39 imóveis. Houve medição do 
último bimestre. Processo 111.001.482/2010 

0086 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em 
loteamentos de responsabilidade da TERRACAP. 
Contrato 94/2011 

99 
Andamento 

Normal 
Executados 14.677m de rede referente a 19 obras. 
Processo 111.000.689/2011 

0087 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em 
loteamentos de responsabilidade da TERRACAP. 
Contrato 116/2011 

99 Paralisada Executados 1.917m de rede referentes a 6 obras. 
Processo 111.001.211/2011 

0088 - Implantar rede de energia elétrica em 
loteamentos de responsabilidade da TERRACAP. 
Contrato 003/2012 

99 Paralisada 
Instalado 1 poste e executados 1.549m de rede 
para atendimento a 8 imóveis. Processo 
111.001.766/2011 

0089 - Implantar infraestrutura básica de energia 20 Concluída Executados 193m de dutos e instalados 250m de 
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elétrica na Rua Copaíba, Lote 2, Águas Claras. 
Contrato 008/2012 

cabos. Processo 111.001.952/2011 

0090 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em 
loteamentos de responsabilidade da TERRACAP. 
Convênio 012/2012 

99 Atrasada Executados 1.434m de rede referente a 6 obras. 
Processo 111.000.032/2011 

0091 - Instalar iluminação na área da Torre de TV 
Digital. Contrato 041/2012 18 Concluída 

Instalados 8 postes de aço e 32 projetores de 
plasma. Processo 111.000.311/2012 

0092 - Instalar iluminação pública na 3ª etapa do Setor 
Habitacional Jardim Botânico. Contrato 042/2012 

27 Concluída Instalados 687 braços com luminárias e lâmpadas. 
Processo 111.001.699/2011 

0093 - Implantar sistema de esgotamento sanitário na 
ADE Centro Norte – Ceilândia. Contrato 43/2012 9 Concluída 

Executados 10.814,30m de rede de esgoto. 
Processo 111.002.043/2011 

0094 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica no DF. Contrato 50/2012 1 

Andamento 
Normal 

Executados 592m de rede. Foram concluídas 3 
obras. 1 obra está em andamento. Processo 
111.000.214/2012 

0095 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica no DF. Contrato 152/2012 1 Paralisada 

Instalados 2 postes e executados 878m de rede 
para atendimento a 5 obras. Processo 
111.000.483/2012 

0096 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica no DF. Contrato 208/2012 1 Paralisada Executados 740m de rede. Duas obras concluídas. 

0097 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica no DF. Contrato 248/2012 1 Paralisada Implantados 2.969m de rede. Foram concluídas 8 

obras. Processo 111.001.479/2012 
0098 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica no DF. Contrato 344/2012 1 Paralisada 

Executados 120m de rede. Processo 
111.001.725/2012 

0099 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica no DF. Contrato 356/2012 1 Atrasada Executados 1.302m de rede. Foram concluída 3 

obras. 
0100 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica no DF. Contrato 004/2013 

1 Paralisada Executados 115m de rede. Uma obra foi concluída. 

0223 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em 
loteamentos de responsabilidade da TERRACAP. 
Contrato 011/2013 

99 Paralisada Executados 118m de rede. Foram concluídas 2 
obras. 

0224 - Implantar infraestrutura básica de energia 
elétrica no DF. Contrato 029/2013 1 Atrasada Executados 185m de rede. Foram concluídas 2 

obras. 
23.451.6208.5006.0007 - Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no Noroeste  

0101 - Executar obras de drenagem pluvial e 
pavimentação asfáltica no Setor Noroeste. Convênio 
124/2009. Obra 2 

1 Andamento 
Normal 

Executados 150.214m² de pavimentação asfáltica; 
21.985m de rede de drenagem pluvial, 52.372,16m 
de meios-fios e 8.597,00m² de pavimentação com 
Inter travado. Processo 111.000.397/2009 

0102 - Implantar rede de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no Setor Noroeste. Contrato 
173/2009 - CAESB 

1 Andamento 
Normal 

Executados 26.449,47m de rede de abastecimento 
de água (90%) e 24.505,60m de rede de 
esgotamento sanitário (80%). Processo 
111.001.062/2009 

0103 - Executar obras e serviços para implantação do 
Parque Burle Marx no Noroeste. Convênio 132/2011 1 Paralisada 

Executados: 43.335m² de pavimentação asfáltica; 
2.151,26m de rede de drenagem; 2.601,89m de 
meios-fios; 3.484,80m² de pavimento intertravado. 
Processo 111.001.975/2011 

0104 - Implantar rede aérea de distribuição AT 
convencional no Setor Noroeste. Contrato 153/2012 1 Paralisada Executados 1400m de rede. Processo 

111.000.482/2012 
0105 - Implantar rede provisória de distribuição de 
energia elétrica no Noroeste. Implantar rede AT 
compacta entre a SE Brasília Norte e o Setor Noroeste. 
Contrato 153/2012 

1 Atrasada Executados 1.302m de rede. Foram concluídas 3 
obras. 

0107 - Implantar rede provisória de distribuição de 
energia elétrica no Noroeste. Executar extensão de 
rede aérea de AT para atender provisoriamente a uma 
guarita instalada na quadra SNQW 111. Contrato 
153/2012 

1 Concluída Implantados 83m. Extensão de rede executada. 

0108 - Implantar rede provisória de distribuição de 
energia elétrica no Noroeste. Executar extensão de 
rede AT compacta entre o Setor Noroeste e o Parque 
Tecnológico Capital Digital. Contrato 153/2012 

1 Cancelada Obra excluída do contrato. 

0109 - Implantar de linha de distribuição aérea 138 kv 
entre a SE Samambaia e SE Brasília Norte para 
atendimento ao Setor Noroeste. Contrato 159/2012 

1 Concluída 
Executados 35.000m da linha de transmissão. 
Processo 111.000.631/2012 

0110 - Implantar linha de distribuição subterrânea 138 
kv para atendimento ao Setor Noroeste. Contrato 
159/2012 

1 Andamento 
Normal Obra em execução. Ainda não houve faturamento. 

0111 - Implantar Subestação Noroeste. Contrato 
159/2012 1 Andamento 

Normal 

Foram entregues os 3 transformadores de 
potência, bem como foram executados 20% da 
casa de comando. 

0225 - Implantar iluminação pública convencional no 
Setor Noroeste. Contrato 36/2013 1 Andamento 

Normal Iniciada a obra de iluminação. 

23.451.6208.5006.0008 - Execução de Infraestrutura em Parcelamentos - Parque Tecnológico Capital Digital  
0113 - Construir a Subestação do PTCD com níveis de 1 Concluída Subestação construída. Processo 
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tensão de 138/13,8 Kv e instalar 3 transformadores. 
Contrato 78/2011. 

111.000.800/2011 

0114 - Executar linha de Distribuição Brasília Norte x 
Brasília Centro Ramal SE PTCD - 138 KV com 
estruturas de concreto. Contrato 78/2011. 

1 Atrasada Realizado 31% das obras. Processo 
111.000.800/2011 

0115 - Construir rede subterrânea de dutos e caixas 
AT/BT, instalar cabos de média e baixa tensão, 
construção civil e eletromecânica de estação 
transformadora de 100 KVA com chave SF6 reversora 
automática. Contrato 78/2011. 

1 Atrasada Realizado 20% da obra. 

0116 - Implantar rede de abastecimento de água no 
Parque Tecnológico Capital Digital. Contrato 120/2011 

1 Atrasada Realizado 97,4% das obras. Processo 
111.001.398/2011 

0117 - Implantar rede de esgotamento sanitário no 
Parque Tecnológico Capital Digital. Contrato 120/2011 1 Atrasada 

Realizado 88% das obras. Processo 
111.001.398/2011 

0118 - Implantar sistema de pavimentação e drenagem 
no Parque Tecnológico Capital Digital. Convênio 
38/2012 

1 Concluída 
Realizado 100% das obras. Processo 
111.001.798/2011 

0119 - Implantar Sistema de Captação de Águas 
Pluviais - 1ª Etapa. Convênio 38/2012 

1 Concluída Realizado 100% das obras. Processo 
111.001.798/2011 

23.451.6208.5006.0010 - Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no Riac ho Fundo II - 4ª Etapa 
0121 - Implantar infraestrutura básica de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
para atendimento ao Setor Habitacional Riacho Fundo 
II - 4ª Etapa. Contrato 154/2011 

21 Andamento 
Normal 

Executados 20.543,86m de rede de abastecimento 
de água (46,50%) e 13.541,20m de rede de 
esgotamento sanitário (40,00%). Processo 
111.000.400/2011 

23.452.6208.1950.9477 - Construção de Praças Públicas e Parques pela Compan hia Imobiliária de Brasília  
0155 - Implantar 21 módulos ECL, Ponto Veredas, 
Praça Tipo I na Ceilândia. Convênio 73/2011. Obra 9 

2 Não 
Iniciada 

  

0156 - Executar de obras e serviços para execução de 
praça tipo I na QN 5 no Riacho Fundo I. Convênio 
73/2011. Obra 10 

17 Concluída Obras concluídas. Processo 111.001.424/2011 

0158 - Executar obras e serviços para praça tipo I e 
quadra poliesportiva na QN 15D no Riacho Fundo II. 
Convênio 73/2011. Obra 12 

17 Concluída Obras concluídas. Processo 111.001.425/2011 

0160 - Urbanizar praças, Ponto Veredas em 
Taguatinga. Convênio 73/2011. Obra 15 

3 Andamento 
Normal 

Executados as fundações para instalação dos 7 
pontos veredas e as estruturas de 4. Não houve 
medição no período. Processo 111.001.379/2011 

0161 - Urbanizar praça do índio na SHIGS 703/704. 
Convênio 73/2011. Obra 40 1 Concluída 

Executados 3505m² de passeios, 41,4m² de 
impermeabilização da cobertura com manta 
asfáltica e 252m de alambrado. Processo 
111.001.355/2011 

0163 - Urbanizar praça, executar bocas-de-lobo e 
plantar grama e árvores na Quadra 300, Conjunto 23, 
Lote 17A no Recanto das Emas. Convênio 73/2011. 
Obra 45 

15 Concluída 

Executadas 10 bocas-de-lobo, 2.376,11m de 
passeio, 362,50m² de estacionamento de bloco, 
155,3m de meio-fio e 6 rampas de acessibilidade. 
Processo 111.002.164/2011 

0166 - Construir Vilas Olímpicas em diversas cidades 
do Distrito Federal. Convênio 124/2009. Obras 
12,13,15 e 16 

99 Concluída 
Realizado 100% das Obras: 12 - Estrutural no 
SCIA; 13 - Santa Maria; 15 - Gama; 16 - 
Brazlândia. Processo 111.002.014/2009 e outros. 

0167 - Construir Vila Olímpica em Planaltina. Convênio 
124/2009. Obra 14 

6 Andamento 
Normal 

Executados 100% das obras de construção do 
parque aquático, pista de atletismo, campo de 
grama sintética e quadras de tênis; 80% do prédio 
da administração, 80% do Ginásio e 66% do 
pórtico e subestação. Não houve medição no 
período. Processo 111.000.397/2009 

0168 - Construir Vila Olímpica em Planaltina. Convênio 
124/2009. Obra 54 99 Andamento 

Normal 

Realizado 100% das obras das vilas olímpicas de 
Samambaia, Riacho Fundo I, São Sebastião, 
Recanto das Emas e Taguatinga; 89,61% das 
obras da vila olímpica de Ceilândia. Processo 
111.000.397/2009 

23.541.6208.3159.0002 - Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo pela Companhia Imobiliária de Brasília  

0178 - Ampliar o viveiro florestal Jorge Pelles do 
Jardim Botânico de Brasília. Convênio 314/2009 

16 Atrasada 

Aquisição de Maquinário e Reforma do Viveiro 
concluído. Contratação de Mão-de-obra pendente, 
em andamento a prorrogação de prazo de vigência 
do Convênio, por meio de Termo Aditivo. Processo 
111.001.534/2009 

0179 - Adquirir certificação de sustentabilidade do 
Setor Habitacional Noroeste. Contrato 126/2010 

1 Atrasada 

Preparação para a certificação LEED - ND; 
Diretrizes de Sustentabilidade para Projeto e 
Construção dos Novos Empreendidos do Noroeste; 
e Créditos de carbono concluídos. produto 3 - 
Capacitação em atraso. Processos 
111.000.418/2009 e 111.001.634/2010 

0180 - Elaborar relatório de Impacto de Vizinhança, 
RIVI no Setor Quaresmeira - Guará - RA X. Contrato 
137/2010 

10 Paralisada 
Plano de Trabalho e Estudo Ambiental (RIVI) 
concluído. Audiência Pública não iniciada. 
Processo 111.001.792/2009 

0181 - Elaborar RIVI no Parque Empresarial de 3 Atrasada Plano de Trabalho, Relatório de Andamento, 
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Taguatinga. Contrato 249/2010 Levantamento Arqueológico e Estudo de Impacto 
Ambiental concluídos. Audiência Pública não 
iniciada. Processo 111.000.858/2010 

0182 - Elaborar Plano de Manejo ARIE do Torto - 
Varjão RA XXIII. Contrato 64/2011 

23 Concluída Realizado 100% da plano. Processo 
111.001.263/2010 

0183 - Elaborar EIA / RIMA da Estrutural, Parque dos 
Pinheiros, Parque Cachoeirinha e Aeródromo (Parque 
Burle Marx). Contrato 102/2011 

99 Paralisada 

Plano de trabalho, Cronograma Físico-Financeiro, 
Estudo Ambiental e Levantamento Arqueológico 
concluídos. Audiência Pública não iniciada. 
Processo 111.002.014/2010 

0184 - Elaborar Plano de Manejo ARIE Cruls e ARIE 
Bananal. Contrato 37/2012 

1 Andamento 
Normal 

Produto 1 ( Plano de Trabalho ) aprovado pelo 
IBRAM/DF. Falta aprovação do Produto 2 ( Plano 
de Manejo ) pelo IBRAM/DF. Processo 
111.001.168/2010 

0185 - Executar Convênio  FUNAP - produção de 
mudas. Convênio 145/2012 1 

Andamento 
Normal 

O processo de prestação de contas parcial 
encontrasse em análise na Gerência Financeira 
(GEFIN). Processo 111.000.791/2012 

0186 - Elaborar RIVI no Setor de Áreas Especiais 
Aeroporto. Contrato 174/2012 24 Paralisada 

Plano de Trabalho concluído. Levantamento 
arqueológico concluído. Estudo Ambiental em 
andamento. Processo 111.001.486/2012 

0187 - Elaborar PRAD no Curral Comunitário de Santa 
Maria. Contrato 278/2012 

13 Concluída 

A Contratada entregou o estudo elaborado, o qual 
foi aprovado e encaminhado ao órgão ambiental 
para análise e aprovação. Processo 
111.001.216/2011 

0188 - Efetuar levantamento Arqueológico no Capital 
Digital e Setor Habitacional Torto. Contrato 291/2012 1 Concluída 

Produto aprovado pelo Iphan. O pagamento foi 
efetuado e o processo de contratação 
encaminhado à Audit para posterior arquivamento. 

0189 - Elaborar Inventário Florístico do Capital Digital. 
Contrato 341/2012 1 Concluída 

Aprovado o produto no dia 07.01.2013 e o 
pagamento realizado em 07.02.2013, no valor de 
R$ 9.800,00. 

0190 - Contratar serviços de fornecimento e plantio, no 
âmbito do Distrito Federal, de 1.000.000 (um milhão) 
mudas/ano de espécies nativas do Bioma Cerrado. 

99 Concluída Produto aprovado e pago. Processo 
111.001.117/2012 

0191 - Efetuar levantamento, caracterização e 
diagnóstico ambiental de áreas da TERRACAP aptas 
para exploração Agroflorestal Sustentável. Situação 
Produtiva e Demanda por Produtos Agroflorestais no 
DF/Entorno. 

99 Cancelada 

O estudo foi orçado em aproximadamente R$ 1,3 
milhão. Todavia, estudos preliminares apontam a 
indisponibilidade de áreas que permitam a 
continuidade do processo. 

0193 - Elaborar PGAI no Setor Habitacional Noroeste - 
2ª etapa 

1 Paralisada Licitação foi suspensa por determinação da 
diretoria da TERRACAP. 

0194 - Executar inventário florístico, coleta de 
sementes, treinamento de pessoal, resgate, 
recuperação de áreas degradadas, elaboração de 
projetos paisagísticos e divulgação do Plano de 
Salvaguarda da Vegetação do Setor Noroeste e 
Parque Burle Marx. 

1 Andamento 
Normal 

Foi elaborado Termo de Referência a ser 
encaminhado à Novacap para contratação. Será 
firmado convênio com a Novacap para essa 
finalidade. Processo 111.001.793/2012 

0195 - Elaborar PCA - PRAD no setor Placa das 
Mercedes - 2ª Etapa 

8 Paralisada 
Plano de trabalho elaborado (produto 1). Produto 2 
paralisado aguardando aprovação. Processo 
111.002.001/2009 

0196 - Elaborar EIA/RIMA no Jóquei Clube 10 Não 
Iniciada   

0197 - Executar acordo de Cooperação Técnica - EME 
n.º 12-046-00/2012 assinado entre TERRACAP, 
CAESB e Exercito Brasileiro, visando a recuperação 
ambiental de área degradada próximo ao pátio de 
manobras da estação rodoferroviária de Brasília. 

1 
Andamento 

Normal 

Instalado armário na guarita para seguranças. A 
área está liberada para deposição de terra e 
plantio de mudas. Processo 111.001.560/2012 

23.541.6208.5005.0003 - Preservação de Áreas Públicas pela Companhia Imobil iária de Brasília  
0198 - Adquirir materiais permanentes para as 
atividades de fiscalização 1 Concluída Compra do caminhão concluído. Tablets blindados 

não foram apresentados 
23.692.6208.1085.0003 - Aquisição e Recuperação de Imóveis pela Companhia I mobiliária de Brasília  

0205 - Restituir e indenizar os compradores que 
tiveram seus contratos desfeitos 

99 Concluída 31 restituições e indenizações pagas por imóveis 
devolvidos. 

0206 - Pagar sentenças judiciais sobre a propriedade 
de imóveis e indenização de benfeitorias 99 Concluída 20 sentenças sobe imóveis pagas em 2013 

 
Resultado em destaque do Programa em 2013. 
Comercialização de Imóveis 

A comercialização de imóveis por meio de licitação pública é uma das atividades finalísticas da 
TERRACAP. É por meio desta que a Empresa arrecada a receita para investir em obras de infraestrutura 
dos parcelamentos urbanos, obras de urbanização e demais obras e serviços de interesse institucional e 
governamental. 
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Em 2013 foram alienados, por meio de licitação pública, 548 terrenos localizados em setores 
diversos e com destinações variadas. O valor total alcançado com as vendas foi de aproximadamente  
R$ 1,3 bilhão, o que representou 16,86% acima do valor mínimo estabelecido nos editais. 

Dos terrenos ofertados, 42,95% foram comercializados, sem contar os alienados que ainda se 
encontram pendentes de homologação.  

Analisando as vendas de 2013 em relação ao ano de 2012, registra-se um decréscimo de 41 
unidades no que se refere ao número de terrenos vendidos e um acréscimo no valor total alcançado de 
20,62%. 

 
Licitações Públicas  

Janeiro a Dezembro 2010/2013 

Anos 

Imóveis  Valores (R$1.000)  %  Propostas  

Lotes 
Ofertados 

(A) 

Lotes 
Alienados 

(B) 

Mínimo do 
Alienado   

(C) 

Valor 
Alcançado 

(D) 

Venda 
(B)/(A) 

Valor 
Alcançado 

(D)/(C ) 

Nº de 
Participantes  

Média 
(Participante 

p/ Lote 
Alienado) 

2010 1.427 677 525.368 733.493 47,44 39,61 3.549 5,24 
2011 512 154 71.448 102.329 30,08 43,22 701 4,55 
2012 1.699 589 830.168 1.063.304 34,67 28,08 1.334 2,26 
2013 1.276 548 1.097.528 1.282.617 42,95 16,86 1.659 3,03 

    

 

 

 
Programa de Promoção do Desenvolvimento Integrado e  Sustentável 
 

Suprir a demanda de lotes e terrenos do mercado do Distrito Federal é a ação finalística maior 
da TERRACAP. Para isso a Empresa utiliza de várias modalidades de alienação, permitidas por lei, entre 
essas a concessão de direito real de uso com opção de compra em áreas de desenvolvimento econômico, 
para empreendimentos geradores de renda e captadores de mão de obra. Assim, cumprindo a sua função 
de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, a TERRACAP dá a sustentabilidade necessária para 
que o governo promova o desenvolvimento econômico por meio do Programa de Promoção do 
Desenvolvimento Integrado e Sustentável - PRÓ-DF.  
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A TERRACAP disponibiliza, para as empresas selecionadas pelo Conselho de 
Desenvolvimento Econômico do Governo, o incentivo econômico, isto é, num primeiro momento o contrato 
de concessão de direito de uso do terreno e, posteriormente, o contrato de venda com descontos 
significativos no valor do terreno. 

 
 Concessão de Direito Real de Uso - CDRU 

Em 2013, foram repassados por meio de contratos de Concessão de Direito Real de Uso com 
opção de compra direta para o PRÓ-DF, 167 lotes localizados em áreas de desenvolvimento econômico. 
Esse número de lotes representou um decréscimo de 14,79% quando comparado aos lotes repassados em 
2012.  

Concessões  - PRÓ-DF 
Acumulado até Dezembro 2010/2013  

 Ano  Imóveis Concedidos  Empregos a gerar  Investimentos (em mil)  
2010 343 12.879 969.868 
2011 38 964 84.587 
2012 196 4.507 265.697 
2013 167 2.028 159.704 
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159.704

2010 2011 2012 2013
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Venda Direta aos beneficiários do Programa PRÓ-DF. 
 

Após cumprir todos os itens acordados nos contratos de concessão de direito real de uso, os 
beneficiários do Programa podem comprar o imóvel que ocupam, a preço subsidiado. 

Em 2013, foram vendidos, com descontos, diretamente para os beneficiários do Pró-DF, 129 
imóveis. Essas vendas, com descontos, somaram R$ 51,2 milhões. Os descontos concedidos, no valor de 
R$ 55,2 milhões, representaram um investimento que a TERRACAP fez para gerar 1.540 empregos formais. 
Assim, para cada emprego gerado pelo PRÓ-DF, foram investidos em média R$ 33 mil. 

 
Imóveis Vendidos  para O PRÓ-DF  
Acumulado até Dezembro R$ mil  

Ano Imóveis Vendidos  Empregos a 
Gerar (1) 

Valor do 
Imóvel 

Valor do 
Desconto 

Valor da 
Venda (2) 

Valor de 
emprego para 
TERRACAP 

2010 227 2.219 65.564 18.239 47.325 21 
2011 98 1.132 33.146 18.239 14.908 13 
2012 167 1.779 86.310 48.942 37.368 21 
2013 129 1.540 106.533 55.290 51.244 33 
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Registro de Imóveis 
 

Do total de 6.448 terrenos depositados em cartório, referentes a projetos urbanísticos da 
TERRACAP, foram registrados em 2013, um total de 4.264, que representa 66 % de registros efetivados. 
Os demais lotes a serem registrados encontram-se impugnados por terceiros ou aguardando o cumprimento 
de exigências cartoriais, conforme quadro abaixo.  

 

Projeto / URB. Local Número 
de lotes Área (ha) Data Destinação 

URB-74/2011 Ceilândia 3703 225,05 Registrado 14/01/2013 Sol Nascente Trecho 1, Etapa 1 

URB-31/2012 Riacho Fundo II 105 97,51 Registrado 07/03/2013 Criação 5ª Etapa, Residencial Parque 
do Riacho Fundo. 

URB-19/12 Lago Sul 2 1,28 Registrado 22/03/2013 Ampliação dos Lotes C e D do 
Trecho 04, SHIS. 

URB-11/09 Brasília – SCES 11 35,07 Impugnado pelo MPDFT 
em 30/04/2013 

Criação do Polo 07 - Projeto Orla, 
SCES. 

URB-67/99 Riacho Fundo II 2168 148,34 
07/2013 Impugnado por 
terceiros, aguardar Vara de 
Registro Público. 

Criação da 3ª Etapa – QS-01 a 10, 
12, 14, 16, 17, 18, 20 e 22 a 31. 

URB-09/2013 Riacho Fundo II 37 21,99 Registrado 26/08/2013 

Criação da 5ª Etapa – Residencial 
Parque do Riacho – QS 03 a 11, 15, 
17, 19, 21, 25 a 31 – somente 
impares. 

URB-31/08 Noroeste 284 287,85 Registrado 29/10/2013 2ª Etapa do SHNW 

URB-002/09 Samambaia 1 78,65 11/2013 Exigência Cartorial 
- Aguardar Casa Civil 

Aterro Sanitário, complementação 
ADE Oeste de Samambaia. 

URB-47/12 Paranoá Parque 133 143,31 Registrado 18/12/2013 Quadras 01 a 04 do Paranoá Parque 

URB-41/2012 Brasilia – SAF/S 4 2,82 
Depositado no Cartório aos 
23/12/2013, aguardar 
registro. 

Supressão dos Lotes 01, 02, 03 e 04 
do SAI/SE, e Criação dos Lotes 01, 
02, 03 e 04 da Quadra 04 do SAF/S. 
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Projetos de Meio-ambiente 
Preservar o meio ambiente, sintonizado com a política ambiental local, constitui uma das 

políticas da TERRACAP. No cumprimento das Legislações ambientais, foram realizadas várias ações 
objetivando encontrar formas legais para interagir as intenções de ocupação do solo com a capacidade de 
suporte do meio ambiente, propiciando a adequação entre as necessidades de crescimento urbano e a 
sobrevivência dos recursos naturais existentes.  Os produtos concluídos e a situação em que estes se 
encontram em final de 2013, estão descriminados a seguir: 

 
Áreas de interesse/ Tipo de Intervenção.  Situação em 31/12/2013  

 Elaboração de RIVI para o Setor de Áreas 
Especiais Aeroporto Estudo concluído Paralisado, aguardando respostas de 

concessionárias. 

Certificação LEED do Setor Noroeste Estudo concluído 
Resta um produto para conclusão: 
Capacitação em sustentabilidade 

Plano de Manejo da ARIE Cruls e Bananal Estudo concluído Aguarda decreto de criação da ARIE para 
conclusão 

Plantio de 500 mil mudas nativas do Bioma 
Cerrado para recuperação e reflorestamento de 
áreas 

Plantio de cerca de 500 mil 
mudas 300 mil mudas já plantadas 

Elaboração de RIVI para o Parque Empresarial 
de Taguatinga Estudo concluído 

Resta a Audiência Pública: aguarda 
autorização do IBRAM para marcação 

Elaboração de EIA/RIMA para o Aeródromo Estudo concluído Resta a Audiência Pública: aguarda 
autorização do IBRAM para marcação 

Elaboração de RIVI para o Setor Quaresmeira Estudo concluído 
Resta a Audiência Pública: aguarda 
autorização do IBRAM para marcação 

Elaboração de PCA/PRAD para a Placa das 
Mercedes 2a Etapa Estudo concluído Plano de trabalho concluído. PCA/PRAD em 

elaboração 
Análises de água referente à drenagem pluvial do 
Setor Noroeste Estudo concluído Em contratação/licitação 

Elaboração de levantamento arqueológico para 
vários empreendimentos da TERRACAP 

Estudo concluído 
Projeto de pesquisa concluído: aguarda 
publicação da portaria do IPHAN que o 
aprova 

Elaboração de Programa de Educação Ambiental 
para vários empreendimentos da TERRACAP 

Estudo concluído Em contratação/licitação 

Monitoramento do Aquífero Poroso do SCIA Estudo concluído 
Foros de sondagem concluídos. Início do 
monitoramento. 

Execução de PGAI do Setor Noroeste 
Acompanhamento e gestão do 
empreendimento com 
continuidade até 2015 

Em contratação/licitação 

Limpeza de vias do Setor Noroeste Serviços de limpeza de vias sob 
demanda. 

Em contratação/licitação 

Elaboração de Inventário Florístico do Setor Dom 
Bosco Estudo concluído Em contratação/licitação 

Elaboração de RIVI para a Quadra 16 do SCIA Estudo concluído Em contratação/licitação 
Elaboração de RIVI para a reforma do Autódromo Estudo concluído Em contratação/licitação 

Pagamento de compensação ambiental de 
empreendimentos 

Aquisição e transferência de 
equipamentos, elaboração de 
estudos, transferência de 
recursos. 

Aquisição de veículos em 
contratação/licitação 

 
Projetos de Negócios e de Prospecção Imobiliária 

 
Encontra-se em desenvolvimento na Empresa vários projetos de negócios para exploração de 

empreendimentos imobiliários e estudos de prospecção imobiliária para atender a demanda por imóveis no 
longo prazo. No quadro a seguir estão detalhadas todas as obras de infraestrutura e de urbanização que a 
TERRACAP executa nos loteamentos criados, bem como todos os estudos que antecedem a criação de 
loteamentos e aqueles necessários para o conhecimento da situação fundiária do Distrito Federal. O estágio 
e a etapa realizada se referem a execuções até 31/12/2013. O público-alvo beneficiado pode ser 
identificado pelo setor de localização das obras ou pela Região Administrativa. 

 

Áreas de interesse / Tipo de Intervenção.  Situação em 31/12/2013  
Metrô Estação 30 entre a QSD e a QSE de Taguatinga - Interbairros Etapa 2 Trecho 2 - RA III - Estudo 
de Formatação-Termo de Referência 

Concluído 

Metrô Estação 30 entre a QSD e a QSE de Taguatinga - Interbairros Etapa 2 Trecho 2  - RA III -  Estudo 
de Formatação-Edital do PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse. 

Andamento  
Normal  

Setor Habitacional Taquari Etapa 1 Trecho 2 - RA XVIII - Avaliação dos parâmetros urbanísticos da 
Proposta de Adensamento com elaboração de maquete eletrônica 

Andamento  
Normal  

Área situada entre as Quadras Econômicas Lúcio Costa (QELC) e o Setor de Transporte Rodoviário de 
Cargas (STRC) - RA X - Proposta de Ocupação A iniciar 2014/2015 

Setor de Embaixadas Norte - RA I - área situada entre o SEN e a Vila Planalto - Proposta de Ocupação A iniciar 2014/2015 



Relatório Anual de Atividades - TERRACAP - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1363 

Áreas de interesse / Tipo de Intervenção.  Situação em 31/12/2013  
Projeto Downtown - SMAS Trecho 3 Lote 8  - RA I -  Termo de Referência para o Projeto de Negócio Concluído 
Setor Habitacional Quaresmeira - RA X - Formatação de Empreendimento Imobiliário Residencial (Meta 
Setorial PPR 2013) 

Concluído 

Portal Oeste da EPTG - RA XX e RA XXX - Estudo de Formatação- Termo de Referência Concluído 
Portal Oeste da EPTG - RA XX e RA XXX -  Estudo de Formatação-Edital do PMI - Procedimento de 
Manifestação de Interesse; 

Andamento  
Normal  

Centro Esportivo de Brasília - RA I - Edital- Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)  Concluído  
Centro Urbano Tororó (Centro Financeiro Internacional) -RA XIII - Plano Diretor Conceitual do Distrito 
Financeiro  A iniciar 2014/2015 

Col. Agr. Vereda da Cruz - Interbairros 3ª Etapa Trecho 1 - RA XX - Estudo de Formatação. Andamento  
Normal  

Polo Multifuncional do Torto - RA XVIII - Modelo Conceitual A iniciar 2014/2015 

SDS Lotes 2, 3 e 4 (CONIC) - RA I - Edital- Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)  
Andamento  

Normal  

 

 Estudos   Objetivos  Situação em 31/12/2013  

Estudo Prospectivo que norteie a utilização 
das terras da TERRACAP 

Estudo Prospectivo para identificar quais as áreas poderá 
ser utilizado nos próximos anos, com a identificação das 
possíveis vocações a serem exploradas em cada uma 
delas. Todo o DF  

A iniciar 2014/2015 

Estudo do Mercado Imobiliário do Distrito 
Federal Estudo sobre o Mercado Imobiliário no Distrito Federal A iniciar 2014/2015 

Estudo de Viabilidade Econômica do Setor 
Habitacional Taquari Etapa I Trecho 02 

Este projeto tem por objetivo a contratação do Estudo de 
Viabilidade Econômica do Setor Habitacional Taquari Etapa 
I Trecho 2 - RA XVIII - Lago Norte 

A iniciar 2014/2015 

Análise dos Empreendimentos da 
TERRACAP 

Pesquisa com o objetivo de avaliar o desempenho 
econômico dos parcelamentos urbanos: Setor Habitacional 
Taquari - Etapa1 - Trecho 1-  RA XVIII - Lago Norte                
Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa - RA XXVIII  
Setor Noroeste - RA I - Brasília                          

Concluído 

Estudo de Viabilidade Econômica Financeira 
do Setor Habitacional Quaresmeira 

Este estudo tem por objetivo investigar a Viabilidade 
Econômica e Financeira da implementação do Setor 
Habitacional Quaresmeira, segundo os parâmetros do 
projeto do parcelamento em processo de licenciamento - 
RA X - Guará. 

Concluído 

Estudo de Viabilidade Econômica do Projeto 
Downtown - Pousadas 

Avaliação, sob o ponto de vista das empresas privadas e 
da TERRACAP, dos empreendimentos previstos para a 
área do Projeto Downtown - RA I - Brasília. 

Concluído 

Análise Socioeconômica das Áreas de 
Desenvolvimento Econômico – ADEs. 

Realizar análise socioeconômica do resultado do Programa 
de Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DF com aplicação 
de uma metodologia de avaliação do impacto em três áreas 
relevantes para o estudo amostral:  
ADE Águas Claras - RA XX - Águas Claras                
Polo JK - RA XIII - Santa Maria 
SIA Trecho 17- RA XXIX – SCIA  

Concluído 

 
Projetos Urbanísticos e Destinações 

Em 2013, a TERRACAP iniciou e deu continuidade a um conjunto de ações para atender às 
Políticas de Desenvolvimento Habitacional, de Regularização e de Desenvolvimento Econômico e Social do 
Governo do Distrito Federal, por meio do desenvolvimento de vários projetos urbanísticos com o objetivo de 
criar lotes e disponibilizar no mercado para atender a demanda dos vários setores do Distrito Federal. Estes 
tem como finalidade, a regularização de áreas, a preservação ambiental, a habitação coletiva e unifamiliar, o 
comércio, a saúde, os projetos sociais de equipamentos comunitários, a requalificação urbana de áreas e os 
projetos de mobilidade urbana. Destacam-se como sendo os mais importantes: 

 

Projetos Tipo de Intervenção Nº de 
Lotes 

SGAS 915, LOTES 71B -RA I - Brasília.* Projeto de regularização 1 
SGAS 906, Lts. 11, 12 e 13 - RA I - Brasília.* Projeto de regularização 3 

Edificação para realocação do índio – Noroeste - RA I – Brasília* Projeto arquitetônico para 
habitação 

- 

ARIE Cruls - RA I – Brasília* Projeto Ambiental 1 
Expansão Polo Tecnológico Capital Digital - RA I – Brasília* Projeto Empresarial 37 
SGAN 908, Módulos E, F e G - RA I - Brasília.* Projeto de regularização 3 
SQS 312 - Projeções 6 e 8RA I – Brasília* Projeto de regularização 2 
Setor Habitacional Noroeste - 2ª Etapa - RA I – Brasília** Projeto para habitação 284 
Polo de Cinema e Vídeo - RA V – Sobradinho* Projeto para Cultura 1 
EEE Vale do Amanhecer (Quadras CR 53 e 54) - RA VI – Planaltina* Projeto de infraestrutura 1 
Criação de área para albergue – SEDEST- RA VI – Planaltina* Projeto Social 1 
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Projetos Tipo de Intervenção Nº de 
Lotes 

CENTRO DE TREINAMENTO DO PAD-DF - RA VII – Paranoá* Projeto Social 1 
Quaresmeira - RA X – Guará* Projeto para habitação - 
Criação de área para Fazenda Esperança Masculina – SEDEST - RA XII – 
Samambaia* Projeto Social 1 

Polo JK - Trecho 1 - Conjunto 11 - Lotes 6 a 9 - RA  XIII - Santa Maria* Projeto para Indústria 4 
Terminal do Sistema de Transporte de Passageiros de Santa Maria - RA  XIII - Santa 
Maria* Projeto de mobilidade 1 

Centro Financeiro Internacional de Brasília - RA  XIII - Santa Maria* Projeto de requalificação 
urbana 

130 

Currais comunitários - RA XV – Recanto das Emas* Projeto Social 1 
Polo Logístico - RA XV – Recanto das Emas* Projeto para Indústria 63 
QI 03 - Centro Comercial - RA XVI – Lago Sul* Projeto para Comércio 9 
QI 28, Centro Comercial – SHIS QI 28, Lotes 01 a 04 - RA XVI – Lago Sul* Projeto para Comércio 4 
SHTq - 1ª Etapa - Trecho 03 - RA XVIII – Lago Norte* Projeto para habitação 166 
Parque Taquari - RA XVIII – Lago Norte* Projeto para área de lazer 1 
Projeto Orla – Pólo 01, AE 01 a 03 e Pq. Ecol. das Garças - RA XVIII – Lago Norte* Projeto para área de lazer 4 
Criação de área para albergue – SEDEST - RA XIV - São Sebastião* Projeto Social 1 
Projeto Paisagístico de praças do Varjão - RA XXIII – Varjão** Projeto para área de lazer - 

Vila Estrutural - RA XXV – SCIA** Projeto de regularização para 
habitação 8038 

Estudo Urbanístico Paranoazinho - RA XXVI - Sobradinho II* Projeto para habitação  257 
TR - Implantação da Estação Elevatória de Esgoto - RA XXVI - Sobradinho II* Projeto de mobilidade  1 
Criação de área para UPA - RA XXVI - Sobradinho II* Projeto para área de saúde 1 
SHJB, 3ª Etapa, Quadra 01 e 02 - RA XXVII -  Jardim Botânico.*** Projeto 5 
Setor Comercial Jardim Botânico, AE 01 a 05 - RA XXVII -  Jardim Botânico.*** Projeto 5 
Paisagismo Jardim Botânico RA XXVII - Jardim Botânico Projeto de lazer - 
RIST-Relatório de Impacto de Sistema de Trânsito e Trafego - RA I, RA X, RA XXIV, 
RA XX e RA XII.*** 

Estudo de Mobilidade  - 

Total    9.027 
*Iniciados 2011/2013 **Concluídos em 2013 ***Previsão de conclusão em 2014. 

A priorização desses projetos foi realizada considerando as diretrizes traçadas pelo Governo do 
Distrito Federal no que se refere ao desenvolvimento das iniciativas sob a responsabilidade da TERRACAP, 
e teve como objetivo alinhar as ações compartilhadas com os demais órgãos do complexo administrativo 
distrital, com vistas a obter num menor tempo os resultados esperados.  

 
Outros Projetos e Atividades 

Com o objetivo de gerenciar o espaço urbano visando, identificar ocupações e obter dados que 
auxiliem o cadastramento de unidades ocupadas para regularização, subsidiar a análise e uso de ocupação 
do solo, bem como, obter informações espaciais que contribuam na gestão das terras do Distrito Federal, a 
TERRACAP desenvolveu e deu continuidade a vários projetos e atividades, destacando entre essas:  

 
Região 

Administrativa  Intervenção (projeto, obra, empreendimento) Situação em 31/12/2013 

Brasília Mapeamento da Vila Planalto em escala cadastral e identificação dos ocupantes 
das respectivas unidades cadastradas para fins de regularização  Concluído 

Distrito Federal e 
Entorno 

Produção anual (2013, 2014 e 2015) de imagens aerofotogramétricas do território 
do Distrito Federal e entorno com resolução espacial de 25 cm que subsidiam as 
análises de uso e ocupação da superfície. 

Em andamento normal com 
conclusão prevista para 

2015 

Distrito Federal 
Programa de geoprocessamento corporativo - TERRAGEO - que reúne 
informações espaciais essenciais à gestão do território, vinculadas às atividades da 
TERRACAP. 

Em andamento normal com 
conclusão prevista para 

2014 
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PROGRAMA TÉMATICO:  

6225–REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a regularização fundiária, urbanística e a mbiental. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0003 – Regularizar a situação fundiária das áreas p úblicas rurais, por meio da divisão das terras em 
comum com particulares, da elaboração de Projetos d e parcelamento rural, e da celebração de 
Contratos de Concessão de Direito Real de Uso para exploração das terras públicas rurais. 

Indicadores: 

 Denominação do 
Indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice 
realizado em 

2013 

Apurado em 
 MM/AA 

Periodicidade 
Apuração 

Desejado /Alcançado Fonte da 
Informação 2012 2013 2014 2015 

Área georreferenciada 
(Acumulado) % 34,56 12/13 Anual 

50/ 
27 

77/ 
62 88 100 

DITEC / 
TERRACAP 

Contratos de CDRU 
realizados 
(Acumulado) 

% 6,07 12/13 Anual 
26/ 
6,7 

49/ 
13,8 73 100 

 
DIRUR/ 

TERRACAP 

(Em parênteses estão os valores alcançados em 2012 e 2013) 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

0004 – Regularizar os parcelamentos urbanos localiz ados em terras públicas do Distrito Federal, por 
meio da elaboração de estudos ambientais, projetos urbanísticos, registro em cartório de imóveis, e 
implantação de infraestrutura básica.  

 
Denominação do 

Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice realizado 

em 2013 
Apurado em 

MM/AA 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado /Alcançado Fonte da 
Informação 2012 2013 2014 2015 

Número de ações 
necessárias à 
regularização 
(acumulativo) 

Unidade 12 12/13 Anual   24/ 
16 

32 40 TERRACAP 

(Em parênteses estão os valores alcançados em 2012 e 2013) 

 
A TERRACAP, por ser a empresa responsável pela administração das terras públicas do 

Distrito Federal localizadas em áreas urbanas ou rurais, é, também, gestora do Programa Regularização 
Fundiária constante no PPA. 

A regularização de parcelamentos seguem os mesmos trâmites da criação de parcelamentos 
novos, envolvendo várias etapas que vão desde a elaboração dos projetos urbanísticos, ambientais, 
implantação de infraestrutura, obtenção das licenças ambientais até o registro em cartório, para, só então, 
serem vendidos em licitação, com preferência de compra pelos ocupantes. 

A regularização das áreas rurais envolve ainda questões de divisão e limites entre o que é 
público e privado, problema que vem desde a época em que se fixou o limite do quadrilátero do Distrito 
Federal.  
 
Abrangência do Programa  

As ações da TERRACAP neste Programa dizem respeito à regularização de áreas urbanas 
ocupadas de forma indevida em anos anteriores, assim como de áreas rurais cujos ocupantes estavam com 
os contratos de concessão de direito real de uso vencido há vários anos e outros que ocuparam de forma 
irregular, isto é, sem nenhum contrato firmado.  

Em 2013, a TERRACAP realizou investimentos de aproximadamente R$ 1,9 milhão, para 
realizar ações necessárias à regularização de áreas ocupadas de forma irregular. 
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Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

3144-Realização de Parcelamento Rural  2.250.000 2.250.000 0 
0002-Realização de Parcelamento Rural-Companhia Imobiliária de Brasília 2.250.000 2.250.000 0 
3160-Regularização de Parcelamentos Urbanos  5.000.000 5.000.000 1.910.772 
0002-Regularização de Parcelamentos Urbanos-Companhia Imobiliária de 
Brasília-Distrito Federal 5.000.000 5.000.000 1.910.772 

Total do Programa  7.250.000 7.250.000 1.910.772 

Detalhamento da Execução Física  
Nº da ação no SAG e descrição das obras 

e serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

23.692.6225.3144.0002 - Realização de Par celamento Rural pela Companhia Imobiliária de Brasí lia 

0209 - Efetuar parcelamento e elaborar 
licenciamento ambiental de áreas rurais 

99 Concluída 

Realizado estudo das normas que norteia a atividade 
de parcelamento rural: LODF, Instrução normativa 17-
B/INCRA, Código Florestal 12651/2012, PDOT/2012, 
Decreto 12.960/90 e 15.869/94; concluído projeto de 
parcelamento piloto para a região do Núcleo Rural 
Tabatinga. Protocolo INCRA 3499/2013. 

23.692.6225.3160.0002 - Regularização de Parcelamentos Urbanos pela Co mpanhia Imobiliária de Brasília  

0210 - Regularizar o Setor Habitacional 
Arniqueira, Bernardo Sayão e ocupações 
irregulares do Setor de Mansões Park Way. 
Contrato/Convênio 208/2010 

20 Andamento 
Normal 

Tabela de dados aprovada; URBs e MDEs e EIA/RIMA 
em análise para aprovação. Projeto Executivo de 
Drenagem aprovado; e Publicação das Audiências 
Públicas do Estudo Ambiental no DODF, a serem 
realizadas. Processo 111.001.504/2009 

0211 - Regularizar o Setor Habitacional Ponte 
de Terra no Gama. Contrato/Convênio 
292/2010 

2 Concluída 

Aprovação dos serviços finais do Contrato: 
subprodutos 6.2 – projeto executivo de drenagem; 6.3 
– projetos executivos de pavimentação; e 4.2 – 
apresentação do Estudo Ambiental. Processo 
111.000.028/2011 

 
Resultado do Programa  
Regularização Rural  

No exercício de 2013, foram realizados 318 contratos de concessão de Direito Real de Uso 
para exploração de terras públicas rurais. Com isso, o número acumulado de contratos legalizados em 
relação ao número de contratos vencidos passou de 2,17% em 2011 para 6,07% em 2012 e 13,8% em 
2013. 

Regularização Urbana  
As áreas de regularização urbana envolvem ações de outros órgãos do Governo do Distrito 

Federal o que provoca atrasos nas ações planejadas pela TERRACAP para o exercício. 
No quadro a seguir, encontram-se discriminadas as ações realizadas, financiadas e 

gerenciadas pela TERRACAP por meio de contratos e convênios firmados. O estágio e a etapa realizada se 
referem a execuções até 31/12/2013. O público-alvo beneficiado é identificado pela população da ARINE e 
pelo Setor Habitacional passível de regularização. 

 
Iniciativas e Produtos com Previsão de Entrega até Dezembro  de 2014 

Projetos  Produtos realizados  Previsão para 2014  Estágio Atual  
Regularização do SH 
Jardim Botânico Etapa 
II, iniciado em 2000. 

Estudo Urbanístico EIA/RIMA 
Projeto de Urbanismo e 
Infraestrutura - parte implantada 

Ações para retirada da impugnação, 
Registro Cartorial, contratação de 
RIT, complementar infraestrutura. 

Registro cartorial 
impugnado. 

Regularização da 
ARINE Porto Seguro, 
iniciado em 2010. 

Realizado levantamento 
Aerofotogramétrico, RIAC e 
Audiência Pública. 

Finalização Projeto Urbanismo; 
obtenção licenciamento ambiental e 
urbanístico. 

Projeto Urbanístico em 
desenvolvimento; RIAC 
em análise pelo IBRAM 
para obter o LP. 

Regularização SH 
Arniqueira,                                        
iniciado em 2010. 

Levantamento Aerofotogramétrico e 
Restituição; Estudos Geológicos e 
Geotécnicos; EIA/RIMA; Projeto 
Urbanístico; Projeto Topográfico; 
Projetos de Infraestrutura - 
Drenagem e Pavimentação com 
Acessibilidade; Projeto de 
Participação Comunitária. 

Realização da Audiência Pública 
para o EIA/RIMA; licenciamento 
ambiental e urbanístico; Registro 
Cartorial; Assinatura do Contrato de 
Financiamento do PAC. 

Projetos Urbanísticos e 
EIA/RIMA em análise 
pelo GRUPAR; 
Audiência para 
EIA/RIMA 15/01/14; 
 Projeto selecionado 
PAC 2013, aguarda M. 
Cidade  

Regularização do SH 
Bernardo Sayão, 
iniciado em 2010. 

Levantamento Aerofotogramétrico e 
Restituição; Estudos Geológicos e 
Geotécnicos; EIA/RIMA; Projeto 
Urbanístico; Projeto Topográfico; 
Projetos de Infraestrutura - 
Drenagem e Pavimentação com 
Acessibilidade; Projeto de 

Realização da Audiência Pública 
para o EIA/RIMA; licenciamento 
ambiental e urbanístico; Registro 
Cartorial; Assinatura de 
Financiamento do PAC; início obras 
de infraestrutura. 

Projetos Urbanísticos e 
EIA/RIMA em análise 
pelo GRUPAR; 
Audiência EIA/RIMA 
14/01/2014; Projeto 
selecionado PAC 2012 
aguarda pendências 
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Iniciativas e Produtos com Previsão de Entrega até Dezembro  de 2014 
Participação Comunitária. GDF para assinatura do 

Contrato.  
Regularização do 
SMPW Quadras 1 a 5                     
iniciados em 2010 

Levantamento Aerofotogramétrico e 
Restituição; EIA/RIMA; Estudos 
Geológicos e Geotécnicos; Projeto 
Urbanístico; Topográfico; Drenagem 
Pavimentação com acessibilidade; 
Infraestrutura; Participação 
Comunitária. 

Realização da Audiência Pública 
para o EIA/RIMA; Assinatura do 
Contrato de Financiamento do PAC. 

Projetos Urbanísticos na 
SEDHAB análise e 
aprovação; EIA/RIMA no 
IBRAM análise e 
licenciamento; 
Audiência EIA/RIMA 
16/01/2014; Projeto 
selecionado PAC 2013, 
aguarda M. Cidade.  

Regularização SH Ponte 
de Terra                                
iniciado em 2010 

Levantamento Aerofotogramétrico e 
Restituição; Estudos Geológicos e 
Geotécnicos; EIA/RIMA e Audiência; 
Projeto Urbanístico Topográfico 
Drenagem, Pavimentação com 
acessibilidade;  Infraestrutura 
Participação Comunitária. 

Licenciamento ambiental e 
urbanístico; Registro Cartorial; 
Assinatura do Contrato de 
Financiamento do PAC e 
contratação do RIT. 

Projetos URB e 
EIA/RIMA analisados 
pelo GRUPAR, correção 
de exigências. TR para 
RIT em elaboração. 
Aguarda definição do M. 
Cidade.  

Regularização da 
ARINE Mansões 
Paraíso,          iniciado 
em 2010. 

Levantamento Aerofotogramétrico e 
Restituição; Estudos Geológicos e 
Geotécnicos; EIA/RIMA e Audiência 
Pública; Projeto Urbanístico; Projeto 
Topográfico; Projetos de 
Infraestrutura Drenagem e 
Pavimentação com Acessibilidade; 
Projeto de Participação Comunitária. 

Licenciamento ambiental e 
urbanístico; Registro Cartorial; 
Assinatura do Contrato de 
Financiamento do PAC e 
contratação do RIT. 

Projetos Urbanísticos e 
EIA/RIMA analisados 
pelo GRUPAR, correção 
de para aprovação. TR 
para contratação do RIT 
em elaboração. Aguarda 
M. Cidades.  

Revisão do Projeto de 
Regularização do SH 
Dom Bosco Etapas I e 
III             iniciado em 
2010 

Revisado Projeto Urbanístico; 
requerido à renovação de Licença 
de Instalação. 

Licenciamento ambiental e 
urbanístico; Registro Cartorial; 
contratação do RIT. 

Projeto Urbanístico 
corrigido em análise 
pelo GRUPAR. Aguarda 
a renovação da LI. 

Alteração do Projeto de 
Regularização do SH 
Jardim Botânico Etapa I            
iniciado em 2010 

Projeto de Regularização do Setor 
alterado; Solicitado renovação de LI. 

Licenciamento urbanístico; 
renovação de LI; elaboração 
aprovação de Projeto de Lei 
Complementar; Audiência para 
desafetação; Registro Cartorial e 
contratação do RIT. 

Projeto Urbanístico 
alterado em análise para 
aprovação pela 
SEDHAB.  

Regularização do SH 
Jardim Botânico Etapa 
V-A                     iniciado 
em 2010 

Projeto de Urbanismo elaborado; 
solicitado renovação LI. 

Licenciamento urbanístico; 
Renovação da LI; Registro Cartorial; 
contratação do RIT. 

Projeto Urbanístico em 
análise pelo GRUPAR, 
após correções de 
projeto; Solicitado 
renovação da LI. 

Revisão do Projeto de 
Regularização do SH 
Boa Vista Trechos I e II                   
iniciado em 2010 

Levantamento Aerofotogramétrico e 
Restituição; Projeto Urbanístico 
Revisado; requerido o licenciamento 
ambiental. 

Licenciamento ambiental e 
urbanístico; Registro Cartorial. 

Projeto Urbanístico em 
análise pelo GRUPAR, 
Solicitado emissão de LI 
dos estudos ambientais 
para cinco setores de 
Sobradinho. 

Regularização do SH 
Torto                                                
iniciado em 2010 

Levantamento Aerofotogramétrico e 
Restituição; EIA/RIMA; Audiência 
Publica; Projeto Urbanístico. 

Finalização das correções do 
Projeto Urbanístico; Licenciamento 
ambiental e urbanístico; Registro 
Cartorial. 

Projeto Urbanístico em 
correção para 
atendimento das 
exigências do GRUPAR.  

Regularização do SH 
Jardim Botânico Etapa 
IV                 iniciado em 
2010 

Levantamento Aerofotogramétrico e 
Restituição; Solicitado renovação da 
LI. 

Finalização do Projeto de 
Urbanismo, já iniciado; obtenção do 
licenciamento ambiental e 
urbanístico, registro cartorial. 

Projeto Urbanístico em 
desenvolvimento. 

Regularização do SH 
São Bartolomeu Trecho 
II Quadra II                                                                                                                 
iniciado em 2011 

Projeto Urbanístico. Revisão do Projeto Urbanístico; 
Definição do sítio arqueológico, 
faixas proteção e usos compatíveis; 
obtenção do licenciamento 
ambiental e urbanístico. 

Projeto Urbanístico em 
análise na SEDHAB 
para aprovação. IPHAN 
encaminhou informe 
sobre a existência de 
sítio arqueológico na 
área do projeto. 

Revisão do Projeto de 
Regularização do SH 
São Bartolomeu Trecho 
I - iniciado em 2012 

Projeto Urbanístico; Solicitação de 
renovação de LI. 

Obtenção do licenciamento 
ambiental e urbanístico e Registro 
Cartorial. 

Projeto Urbanístico em 
análise pelo GRUPAR; 
Aguarda renovar a LI. 

Revisão do Projeto de 
Regularização do SH 
Vicente Pires Glebas I e 
III                        iniciado 
em 2012 

Projeto Urbanístico; EIA/RIMA; 
Projetos de Infraestrutura de 
Drenagem Pavimentação com 
acessibilidade. 

Obtenção do licenciamento 
ambiental (LI) e urbanístico e 
Registro Cartorial. 

Projeto Urbanístico 
revisado ARVIPS no 
GRUPAR para análise e 
aprovação. EIA/RIMA 
em revisão; LP com 
recomendação de 
suspensão pelo MPDFT. 

Regularização da Termo de Referência para EIA/RIMA Elaboração de Termo de Referência Aguardando a emissão 
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Iniciativas e Produtos com Previsão de Entrega até Dezembro  de 2014 
ARINE Prive Lago Norte solicitado ao IBRAM. para a contratação de estudos e 

projetos de regularização. 
de TR para EIA/RIMA 
pelo IBRAM, parte do 
TR dos estudos e 
projetos de 
regularização a serem 
contratados. 

Regularização da 
ARINE Sucupira 

TR para estudo ambiental emitido 
pelo IBRAM; Em revisão TR para 
contratação de projetos de 
regularização. 

Finalização do Termo de Referência 
e Contratação dos estudos e 
projetos de regularização. 

Revisão TR para 
contratação dos estudos 
e projetos de 
regularização. 

 

2. Outras Realizações 
 

 PROGRAMA 

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA , DESENVOLVIMENTO URBANO 
E HABITAÇÃO.  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

3046-Modernização da Gestão Pública  4.000.000 4.000.000 12.000 
0007-Modernização da Gestão Pública-Companhia Imobiliária de Brasília-
Plano Piloto 4.000.000 4.000.000 12.000 

8502-Administraç ão de Pessoal  165.980.000 192.001.000 187.750.193 
0083-Administração de Pessoal-Companhia Imobiliária de Brasília-Plano Piloto 165.980.000 192.001.000 187.750.193 
8504-Concessão de Benefícios a Servidores  29.100.000 29.100.000 16.775.401 
0087-Concessão de Benefícios a Servidores-Companhia Imobiliária de 
Brasília-Plano Piloto 29.100.000 29.100.000 16.775.401 

8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  647.900.000 597.761.540 277.887.678 
0114-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Companhia Imobiliária 
de Brasília-Plano Piloto 

647.900.000 597.761.540 277.887.678 

2557-Gestão da Informação  e dos Sistemas de Tecnologia da Informação  16.000.000 16.000.000 6.883.104 
0012-Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Companhia de Brasília-
Distrito Federal 16.000.000 16.000.000 6.883.104 

8505-Publicidade e Propaganda  30.000.000 30.000.000 14.537.948 
8718-Publicidade e Propaganda-Institucional-Companhia Imobiliária de 
Brasília-TERRACAP-Distrito Federal 27.000.000 27.000.000 14.398.446 

8719-Publicidade e Propaganda-Utilidade Pública-Companhia Imobiliária de 
Brasília-TERRACAP-Distrito Federal 3.000.000 3.000.000 139.502 

4090-Apoio a Eventos  6.400.000 59.917.460 51.607.199 
0045-Apoio a Eventos Culturais - Plano Piloto 3.200.000 2.765.000 1.254.739 
0045-Apoio a Eventos Esportivos - Plano Piloto 3.200.000 57.152.460 50.352.460 
4146-Realização da Fiscalização das Terras Públicas  4.700.000 4.700.000 1.208.350 
0001-Realização da Fiscalização das Terras Públicas-Companhia Imobiliária 
de Brasília 4.700.000 4.700.000 1.208.350 

4237-Realização de Atividades de Comunicação e Marketing  14.750.000 14.750.000 3.763.686 
0001-Realização de Atividades de Comunicação e Marketing-Distrito Federal 14.750.000 14.750.000 3.763.686 

Total do Programa  938.003.000 967.403.000 562.699.054 

O Programa agrega todas as ações realizadas de forma contínua e necessárias à manutenção 
da máquina administrativa, realização das atividades fim e meio, operações especiais, assim como ações 
que contribuem para a divulgação da marca da Empresa, como o apoio financeiro a eventos culturais e 
esportivos. 

As despesas com atividades de custeio totalizaram aproximadamente R$ 562,7 milhões, sendo 
o maior volume desses recursos destinados para o pagamento da folha de pessoal e manutenção 
administrativa. 

Detalhamento da Execução Física  
Nº da ação no SAG e descrição das obras e serviços 

de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

23.122.6004.3046.0007 - Modernização da Gestão Pública da Companhia Imobili ária de Brasília  
0003 - Remunerar vencedores do Prêmio Destaque 
TERRACAP 

1 Concluída  Vencedores do prêmio remunerados. 

0004 - Revisar o Planejamento Estratégico 1 Atrasada 
Realizadas reuniões para revisão dos 
norteadores, mapa e indicadores 
estratégicos. 

23.122.6004.8502.0083 - Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília  

0005 - Remunerar empregados da TERRACAP 1 Concluída  
Empregados remunerados: jan 718; fev 
716; mar 719; abr 719; mai 721; jun 720; 
jul 721; ago 719; set 720; out 720; nov 
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Nº da ação no SAG e descrição das obras e serviços 
de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

723; dez 727. Processo 111.000.050/2013 
23.122.6004.8504.0087 - Concessão de Benefícios a Servidores da Companhia I mobiliária de Brasília  

0006 - Conceder benefícios aos empregados da 
TERRACAP e seus dependentes 1 Concluída  

Benefícios concedidos de auxílio-
alimentação, plano de saúde, vale-
transporte, seguro de vida, bolsa escola e 
auxílio-creche. 42.769. 
Processo 111.002.282/2008 e outros 

23.122.6004.8517.0114 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Co mpanhia Imobiliária de Brasília  

0012 - Manter os serviços administrativos da TERRACAP  1 Concluída  Empresa mantida. 111.001.338/2009 e 
outros 

0013 - Capacitar empregados da TERRACAP 1 Concluída  
 Empregados capacitados: 898 Processo 
111.001.981/2011 e outros 

0014 - Registrar novos projetos de urbanismo da 
TERRACAP 99 Concluída  

0014 - Registrar novos projetos de 
urbanismo da TERRACAP UNIDADE 17 
99 01/01/2013 31/12/2013 Concluída 
31/12/2013 Registros realizados: mar e 
abr 1, URB-31/12, 5ª Etapa - Residencial 
Parque do Riacho - Riacho Fundo; jul e 
ago 1, URB-09/13, Residencial Parque do 
Riacho - Riacho Fundo II; set e out 2, 
URB- 31/08, Noroeste - 2ª Etapa; nov e 
dez 1, URB-47/12, Paranoá Parque. 

0015 - Averbar parcelamentos em Cartórios de Registro 
de Imóveis 

99 Concluída  

0016 - Realizar a Manutenção da Torre de 
TV Digital UNIDADE 1 04 01/01/2013 
31/12/2013 Concluída 31/12/2013 
Realizadas despesas com energia 
elétrica, água, limpeza, segurança e 
brigada na Torre de TV Digital. Processo 
111.002.498/2013 e outros 

23.126.6004.2557.0012 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnolog ia da Informação  

0017 - Realizar suporte técnico aos sistemas de 
tecnologia da informação e comunicação da TERRACAP 1 Concluída  

Em setembro o contrato passou a ser 
gerido por ponto de função. Pontos de 
função consumidos: set 424,54; out 865; 
nov 386,13; em dezembro não houve 
contagem por atraso na entrega das 
evidências das manutenções. Processo 
111.000.902/2009 

23.131.6004.8505.8718 - Publicidade e Propaganda Institucional  

0034 - Realizar publicidade e propaganda institucional da 
TERRACAP 99 Concluída  

Publicações realizadas: DODF 475; jornal 
de grande circulação 358; realizadas a 
Campanha Institucional e a 
Mercadológica. Processo 
111.001.037/2007 

23.131.6004.8505.8719 - Publicidade e Propagada de Utilidade Pública  

0035 - Realizar Publicidade e Propaganda de Utilidade 
Pública 99 Concluída  

Realizadas as Campanhas: Grilagem é 
Crime, SIPAT e Facilita. Processo 
111.001.037/2007 

23.391.6004.4090.0045 - Apoio à Eventos Culturais  

0036 - Apoiar Eventos Culturais 99 Concluída  

Eventos apoiados: Projeto Brasília para 
Crianças com 12 mil alunos; Capital Ibero-
américa da Juventude, com 300 mil 
pessoas; 31º Simpósio Brasileiro de 
Redes, com 300 pessoas; Brasília Meio 
Século da Capital do País, com 32 mil 
pessoas; Clube do Choro, com 50 mil 
pessoas e I Love Jazz, com mil pessoas. 

23.541.6004.4146.0001 - Realização da Fiscalização das Terras Públicas da C ompanhia Imobiliária de Brasília  
0170 - Adquirir esticadores e escoras de concreto. 
Aquisição de 2000 esticadores e de 2000 escoras de 
concreto. Contrato 161/2012 

1 Concluída  
Adquiridos 2000 esticadores e de 2000 
escoras de concreto. Processo: 
111.001.684/2011 

0171 - Locar mão de obra para vigilância das áreas de 
propriedade da TERRACAP. Contrato 321/2012 1 Concluída  

Pessoas contratadas 48 - Vigência do 
contrato encerrado em outubro e não 
renovado. Processo 111.000.914/2012 

0172 - Fornecer alimentação para os vigilantes de áreas 
de propriedade da TERRACAP. Contrato 325/2012 1 Concluída  Refeições fornecidas: 35.936 

 Processo 111.001.420/2010 

0173 - Demolir bases e edificações em alvenaria 99 Concluída  
Bases e edificações em alvenaria 
demolida: 673 . Processo 
111.000.054/2011 

0174 - Retirar cercas, grades, muros, alambrados e 
tapumes. 99 Concluída  

Metros lineares retirados: 170.749. 
Processo 111.000.054/2011 

0175 - Demolir barracos de madeira e lona e baias 99 Concluída  Barracas e baias demolidas:2.252. 
Processo 111.000.054/2011 

0176 - Executar cercamento com alambrado para 
preservar áreas de propriedade da TERRACAP 99 Concluída  

 Metros de cercas construídas: 29.654. 
Processo 111.000.054/2011 
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Nº da ação no SAG e descrição das obras e serviços 
de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

0177 - Executar reintegrações de posse 99 Concluída  

No total do ano foram executadas 80 
reintegrações de posse, sendo que 53 
foram devolvidos por motivos diversos, 20 
foram cumpridos e 7 intimações / 
citações. Processo 111.001.503/2004 

23.692.6004.4237.0001 - Realização de Atividades de Comunicação e Marketing  
0201 - Promover eventos internos e externos 99 Concluída  Em fase de elaboração do projeto básico. 
0202 - Realizar atividades de serviços gráficos  99 Concluída  Em fase de elaboração do projeto básico. 

0203 - Adquirir ingressos para Copa das Confederações 99 Concluída  

 A TERRACAP adquiriu os ingressos e 
por meio de convênio foi realizada a 
distribuição pela SECOM atraves de 
Convênio (Convênio de Cooperação ente 
a SECOM, SEPI E SECOPA). 

23.811.6004.4090.0044 - Apoio à Eventos Esportivos  

0215 - Apoiar financeiramente os Eventos Esportivos no 
Distrito Federal 99 Concluída  

Eventos apoiados: jan e fev Jogo das 
Estrelas, com 16.000 pessoas. mar e abr: 
Professional Shooto - Brasil estimativa de 
6.000 pessoas por etapa. Maratona 
Correio Braziliense aproximadamente 
6.000 atletas. mai e jun: Primeiro Grande 
Premio Fórmula I Náutica estimativa de 
público é de 50.000 pessoas; jul e ago 2ª 
Etapa do Shooto Brasil, com 6.000 
pessoas; set e out:7 Maratona de Brasília, 
4 mil atletas participantes; Instituto 
Amigos do Volei. Público 10mil. Processo 
111.000.267/2013 

 

Resultados do Programa em 2013. 
Os resultados alcançados dizem respeito a todas as realizações das atividades no exercício, 

quer sejam de suporte administrativo ou técnico operacional. Nem todos os resultados alcançados com as 
ações desse programa são mensuráveis, entretanto essas permeiam todas as atividades meio e fim da 
Empresa, com reflexos nos resultados finais. 

 
Administração de Pessoal 

 
Em 2013, o quadro de empregados apresentou uma evolução negativa quando comparado 

com 2012, com decréscimo de 115 empregados. Essa diminuição total de 10,00% se deu principalmente em 
função do decréscimo de pessoal terceirizado, em face de adoção de nova forma de contrato de 
manutenção de informática (ponto de função) e não renovação do contrato de pessoal para fiscalização. O 
número de empregados terceirizados sofreu uma diminuição de 28,16%, passando de 316 para 227 
pessoas. 

Evolução do Número de Empregados - 2012/2013 

Empregados   2012 2013 
Variação % 
2013/2012 

Quadro da TERRACAP - TEP   594 594 0,00 
Requisitados GDF 35 45 28,57 
  União 7 8 14,29 
Comissionados sem vínculo   88 84 -4,55 
Terceirizados   316 227 -28,16 
Estagiários   118 85 -27,97 
Necessidades Especiais   11 10 -9,09 
Subtotal Força Trabalho    1169 1053 -9,92 
Cedidos para outros órgãos   19 18 -5,26 
Total Geral    1150 1035 -10,00 
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Evolução do Número de Empregados  Terceirizados - Dezembro 2010/2013  
Contratos Terceirizados  2010 2011 2012 2013 Atividade de atuação  
Fiscalização* 39 48 48 0 Fim 
Limpeza** 63 63 78 79 Meio 
Segurança** 120 116 134 130 Meio 
Brigada de Incêndio** 12 12 18 18 Meio 
Informática*** 32 39 38 0 Meio 
Total  266 278 316 227   
 
* O prazo de vigência do contrato expirou em outubro e não foi renovado. ** Desses totais, 11 empregados da limpeza, 22 vigilantes e 
6 brigadistas estão lotados na Torre Digital. *** Os empregados terceirizados na CODIN não estão computados, pois, atualmente o 
serviço é prestado por ponto de função (número de funcionários variável em torno da demanda). 
 
Concessão de Benefícios 

No âmbito das ações que integram a concessão de benefícios previstos nas legislações, bem 
como outros derivados do ACT as despesas, totalizaram aproximadamente R$ 42,8 milhões. A empresa 
incentiva também a promoção de programas que tem como finalidade auxiliar na melhoria da qualidade de 
vida dos empregados.  

 
Concessão de Benefícios aos Empreg ados  (em mil) 2010/2013  

Programas  2010 2011 2012 2013 
Alimentação do Trabalhador 5.252.842 6.363.134 7.379.292 8.613.108 
Vale Transporte 386.899 361.987 191.384 161.150 
Plano de Saúde 5.187.808 7.255.863 11.012.611 10.743.527 
Participação nos resultados * 9.093.802 9.454.266 11.174.961 11.689.242 
Funterra * 12.301.613 12.488.082 12.252.768 9.503.760 
Auxílio Creche 1.503.448 1.422.281 1.549.501 1.581.287 
Bolsa Escola 283.494 398.953 540.912 496.512 
Total  34.009.906 37.744.566 44.101.429 42.788.586 

 
Capacitação de Recursos Humanos 

Em 2013, com vistas a atualizar os conhecimentos técnico e administrativo para obter os 
melhores resultados na realização de seus projetos e atividades, empregados da TERRACAP participaram 
de 101 eventos de capacitação. O investimento, por empregado, foi da ordem de R$ 87,78.  

Treinamento e Desenvolvimento do RH  
2010/2013 

Ano Eventos 
Realizados  Treinados  R$ 

Investimento 
por 

empregado 
2010 62 175 180.949,40 1.034,00 
2011 34 140 119.502,64 853,59 
2012 48 293 244.913,13 835,88 
2013 101 1.136 99.715,00 87,78 

Média 61 436 161.270,04 702,81 

Evolução da Terceirização 
2010/2013

2010 2011 2012 2013
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Programa de Qualidade de Vida 
 

Desenvolvido pela unidade de benefícios, o Programa abrange os Projetos: Terra Vida, Terra 
Unida e Terra Próspera. A atividade é constituída de ações que visam a melhorar a qualidade de vida dos 
empregados, por meio da prevenção de problemas de saúde, atividades culturais e de lazer visando a 
promover a integração dos empregados.  

TERRACAP em Movimento  – realizado, diariamente no intervalo de almoço é disponibilizado 
pela empresa apoio para os empregados comparecerem ao SESC – Serviço Social do Comércio, para 
praticar exercícios físicos diversos (natação, hidroginástica, musculação, ginástica localizada); 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes  – participação de aproximadamente 373 
empregados que tem como proposta resgatar o papel de cada um na prevenção aos acidentes  

Grupo de Hipertensos e Diabéticos – reuniões mensais para acompanhamento;  
Canto Coral “Vozes da Terra”  – formado por empregados da TERRACAP, o coral realiza 

ensaios semanais. Faz apresentações em eventos internos e externos representando a Empresa. Em 2013 
destacaram os eventos: Encontro de coros do SESC-DF, IV TERRACAP Com Vida (aniversario da 
TERRACAP), FIC – Festival Internacional de Coros em Belo Horizonte - MG, apresentações na 
Procuradoria Geral do DF, Cantata de Natal na Empresa e outros locais de Brasília. 

Saúde Financeira  – realizadas palestras com orientações financeiras; 
Ações Contínuas  – realizadas campanhas contra AIDS, DST’s, Vacinação contra a Gripe, 

Doação de Sangue, Dependência química e Nutrição Saudável. 
 

 

Fiscalização das terras públicas 
 

A fiscalização do patrimônio público é também uma das funções para a qual a TERRACAP foi 
criada. Assim, a Empresa atua em consonância com a Agência de Fiscalização do Governo na fiscalização 
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e vistoria de terras públicas, identifica e cadastra ocupações irregulares e invasões, assim como fornece 
informações para reintegração judicial dos imóveis públicos sob a administração da Empresa. 

No quadro a seguir, encontram-se discriminadas, todas as ações realizadas pela TERRACAP 
no intuito de erradicar invasões de áreas, bem como, vistoriar imóveis, realizar manutenção de cercas de 
proteção e auxiliar nas demolições de cercas, muros e construções realizadas ilegalmente em áreas 
públicas do Distrito Federal. O público-alvo beneficiado é toda a população do Distrito Federal. 

 

Tipo de Atividade Unidade de 
Medida 2010 2011 2012 2013 

Vistoria e Fiscalização em atendimento processos e 
expedientes  und. 3.104 3.098 5.807 8.719 

Levantamento de benfeitorias  und. 49 57 64 47 
Erradicação de ocupações em áreas públicas  und. 3.046 2.606 3.503 3.164 
Demolições em apoio ao SIV -SOLO  und. 492 424 610 540 
Manutenção e construção d e cercas  m 47.921 69.894 52.148 31.425 
Cercas e muros demolidos  m² 156.393 188.677 314.692 169.896 
Áreas de vigilância permanente  und. 9 44 44 44 
Área fiscalizada  km² Todo o DF Todo o DF Todo o DF Todo o DF 

        

 

Modernização Administrativa 
Sob o enfoque da gestão pela qualidade, tendo como foco a melhoria constante do 

atendimento aos clientes e baseando seus atos nos princípios de eficiência, economicidade e efetividade, a 
TERRACAP promoveu em 2013, ações que vem gerando mudanças e aperfeiçoamentos nos processos de 
trabalho, na dinâmica organizacional e no relacionamento direção/empregados e empresa/clientes. 

A busca dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade nortearam as mudanças implantadas 
pela TERRACAP entre 2010 e 2013. Neste período, foi dado continuidade aos trabalhos necessários para 
alcançar os objetivos estratégicos definidos no Mapa Estratégico 2009 e encontra-se em andamento 
estudos para redefinir o papel da TERRACAP junto à sociedade, após a edição da Lei a Lei Distrital nº 
4.586, de 13 de julho de 2011, que definiu novas atribuições para a Empresa, que passou a ter, também, a 
função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal. 

O planejamento das atividades e projetos da Empresa, assim como a melhoria contínua dos 
processos de trabalho, têm sido uma das ferramentas utilizadas para melhorar a aplicação dos recursos. 
Em relação à modernização da Empresa, destaca-se em 2013: 

• Revisão do Plano Estratégico 2009-2012 e Construção do Planejamento Estratégico 2014-
2016; 

• Estudo de Dimensionamento da Forca de Trabalho alinhado com os objetivos estratégicos; 
•  Revisão e Aprovação do Plano de Negócios na DIRET, consolidando todos os projetos 

estratégicos do Governo desenvolvidos pela TERRACAP, com estimativas de investimentos, arrecadação 
de receitas e prazo de execução de acordo com as priorizações definidas pela Empresa em consonância 
com as políticas do GDF; 

• Criação da Diretoria Extraordinária de Regularização de Imóveis Urbanos de interesse 
social - DEHAB, com o objetivo de acelerar a regularização de áreas – ARIS, ocupadas pela população de 
menor poder aquisitivo; 

• Criação da Diretoria Financeira – DIFIN e Diretoria de Gestão Administrativa e de Pessoas – 
DIGAP, desmembradas da DIRAF – Diretoria de Administração, Finanças e Recursos Humanos com o 



Relatório Anual de Atividades - TERRACAP - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1374 

objetivo de desagregar a função de gestor de contratos administrativos e de pessoas, da função de 
ordenador de despesas; 

• Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e a criação do comitê de 
TI, que já se encontram em funcionamento; 

• Implantação do Portal de Governança de TI e a inclusão do Escritório de Projetos setorial de 
TI que funcionará nessa nova ferramenta; 

 

Planejamento Estratégico 2014-2016 
A revisão da agenda estratégica foi realizada pelos técnicos e dirigentes da TERRACAP, por 

meio da releitura do trabalho original da consultoria contratada em 2009, que à época estruturou o 
Planejamento Estratégico para o período de 2009 a 2012, com a participação de todas as partes 
interessadas, utilizando a metodologia Balance Scorecard – BSC. No que concerne aos direcionadores 
estratégicos: Visão, Missão e Valores, o foco definido foi priorizar os produtos e serviços da Empresa e os 
impactos no Mercado/Clientes/Beneficiários (“o que” a empresa faz, “por que” e “para quem”), e o reflexo 
final na Sociedade/Governo. A Visão definida em 2009 foi mantida alterando a data para o alcance temporal 
das ações e os processos internos foram alterados após o diagnóstico do ambiente interno e externo 
atual.

 
Carteira de Projetos Estratégicos 

A identificação e priorização da Carteira de Projetos Estratégicos tiveram como intuito eleger 
um conjunto de iniciativas para solucionar situações críticas que serão gerenciadas de forma intensiva e 
possibilitem o alcance do sucesso da estratégia.  



Relatório Anual de Atividades - TERRACAP - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1375 

 
Carteira De Projetos Estratégicos  2013 

Nº Projetos  Área  Situação 2013 - IDE 
1. Contribuir para ordenamento da ocupação e uso do  solo  

1 P5 Regularização do setor Habitacional Ponte de Terra GEREF 66,67% 
2 P2 Regularização do Setor Habitacional Arniqueira GEREF 61,11% 

4. Ampliar a Oferta de Empreendimentos Ambiental e Economicamente Sustentáveis  
3 P8 Noroeste GEMAM 27,83% 
4 P13 Taquari 2ª Etapa GENEP 72,73% 
5 P14 Taquari 1ª Etapa Trecho 2 GEPRO 50% 

5. Garantir a regularidade do patrimônio fundiário  
6 P7 Divisão das Áreas em Comum - Fazenda Guariroba GETOP 15,15% Desatualizado 
7 P1 Regularização do Núcleo Rural Tabatinga GETOP 38,24% Desatualizado 
8 P33 Migração dos Dados Legados para o Banco de Dados Espacial GETOP Não iniciado 
9 P32 Padronização e Normatização dos Dados Geoespaciais. GETOP Não iniciado 

 6. Ampliar os negócios imobiliários que gerem recei tas contínuas  
10 P9 Parque Tecnológico Capital Digital DIPRE 90% 
11 P15 Polo Logístico Recanto das Emas GEPRO 53,13% 
12 P16 Parque Capital Saúde GENEP 2,63% 
13 P35 Projeto Downtown  GENEP 68,75% 
14 P45 Centro Esportivo de Brasília GENEP Não iniciado 
15 P31 Torre de TV Digital PRESI Não iniciado 

12.  Prover a excelência dos processos críticos – Gestão do Jurídico  
16 Novo – Projeto Gestão Jurídica ACJUR Não iniciado 

17. Desenvolver cultura gerencial orientada para re sultado  
17 NOVO - Projeto  Implantação de Política de Recursos Humanos CPLAM Não iniciado 

    

Pesquisa de Satisfação – Clientes Externos 
 

A Pesquisa de Satisfação junto ao Cliente Externo tem como objetivo avaliar os serviços 
prestados pelos empregados da TERRACAP e tem como finalidade medir o grau de satisfação daqueles 
que buscam os serviços da empresa. 

Nesta pesquisa são avaliados os serviços prestados pelas unidades que recebem os clientes 
externos, ou seja, a Gerência de Atendimento ao Cliente - GEATE e Núcleo de Gestão de Imóveis Vendidos 
– NUGIV. Os serviços avaliados do NUGIV são: a emissão de escrituras de compra/venda e o controle de 
prazos, atendimento pós-venda, documentação, escritura, despesas cartoriais, prazos de construção, 
fórmulas, cálculos e valores dos contratos firmados, cobrança, negociações e mediações para acordos 
administrativos.  

A GEATE é avaliada no que se refere: acompanhar o atendimento aos clientes, a qualidade 
dos serviços prestados de forma presencial e por meio da Central de Relacionamento, a adequabilidade, 
integridade e conformidade das informações e a agilidade em providenciar as solicitações e informações 
dos clientes. 

Em 2013, do universo total de 1.372 clientes pesquisados, 89,50% disseram estar muito 
satisfeitos, 8,53% satisfeitos e 1,97% insatisfeitos.  

 

         Índice de satisfação do Cliente Externo – 2013 
 

1,97

8,53

89,5

Pesquisa de Satisfação
2013

Insatisfeito Satisfeito

 Muito Satisfeito

      

SERVIÇOS 
AVALIADOS 

Insatisfei
to 

Satisfeit
o 

Muito 
Satisfeit

o 
Total 

Satisfação com os 
serviços recebidos 6 23 248 277 

Tempo de resposta as 
solicitações 8 29 237 274 

Tempo de espera para 
ser atendido 5 24 244 273 

Atenção e cortesia dos 
atendentes 2 16 256 274 

Qualidade da 
informação 
disponibilizada 

6 25 243 274 

TOTAL:  27 117 1.228 1.372 
% 1,97 8,53 89,50 100 
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Denúncias e Reclamações de Clientes e da Comunidade  junto a Ouvidoria 
 

No ano de 2013 a Ouvidoria recebeu 178 denúncias, e essas se referiram a: invasão de área 
da TERRACAP (118), grilagem e venda (34), construção irregular (17), conduta irregular de empregados (7) 
e assédio/discriminação (2). 

 

Denúncias 
Trimestres 2013  

Total % por tipo de Denúncia 
1º 2º 3º 4º 

 Invasão de Área da TERRACAP 25 41 22 30 118 66,29 
Grilagem e venda 3 15 5 11 34 19,10 
Construção irregular em área da 
TERRACAP 0 4 11 2 17 9,55 

Conduta irregular de empregados da 
TERRACAP  2 1 3 1 7 3,93 

Assédio e/ou Discriminação 1 0 0 1 2 1,12 
Total de Denúncias  31 61 41 45 178 100,00 

 

Em 2013 foram registradas 254 reclamações sobre atividades da Empresa. As principais 
reclamações se referiram a: morosidade na tramitação de processo (41), demora na liberação de 
certidões/declarações/escrituras (29), falta de infraestrutura em lotes comercializados pela TERRACAP (37), 
entulho e/ou matagal em lote da TERRACAP (26), atendimento na Torre de TV Digital (20) e reclamações 
diversas (92). 

 

Reclamações 
Trimestres 2013  Total de Denúncias  

1º 2º 3º 4º Nº % por tipo  
Demora da liberação de certidões / declarações / 
escrituras  

7 11 2 9 29 11,42 

Falta de infraestrutura em lotes comercializados pela 
TERRACAP 5 13 12 7 37 14,57 

Morosidade na tramitação de processo  15 8 9 9 41 16,14 
 Demora na Devolução da Caução  1 2 5 1 9 3,54 
Reclamação Geral 15 26 10 16 67 26,38 
Mau Atendimento/Acesso a TV Digital 3 3 2 12 20 7,87 
Reclamação dos serviços pela empresa terceirizada  1 3 1 0 5 1,97 
Demora da autorização da renegociação do débito 1 0 1 2 4 1,57 
Atraso da entrega do boleto de pagamento 1 0 2 0 3 1,18 
Reclamação sobre IPTU  1 0 0 0 1 0,39 
Entulho e/ou matagal em lote da TERRACAP 6 7 7 6 26 10,24 
Reclamação sobre proibição estacionar na 
TERRACAP 0 8 4 0 12 4,72 

Total de Reclamações  56 81 55 62 254 100,00 

 
Apoio a Eventos no Distrito Federal. 

 
Sendo a TERRACAP uma empresa cuja atividade principal tem como função  Comércio  e 

subfunção  Comercialização , no Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, estão também 
inseridas ações de divulgação da marca empresarial por meio do apoio a eventos esportivos e culturais 
realizados no Distrito Federal. Por ser uma Empresa pública, que contabiliza suas contas de acordo com a 
Lei das S/A, os incentivos financeiros concedidos são deduzidos do imposto de renda devido pela Empresa, 
observados os limites, de 1% (um por cento) de acordo com a Lei Federal nº 11.438/2006 de Incentivo ao 
Esporte e 4% (quatro por cento) de acordo com a Lei Federal nº 8.313/91 - Rouanet. 

Com esse objetivo foi realizada em 2013 despesas no valor de aproximadamente R$ 52 
milhões, incluindo o pagamento efetuado com o Acordo de Cooperação Técnica entre a TERRACAP e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no valor total de R$ 49,5 milhões, que foi 
pago à conta do PT 23.811.6004.4090.0044 - Apoio a Eventos Esportivos. 
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Evento Data Do Evento Público  
Previsto 

Jogo das Estrelas 2013 01 e 02 de março de 2013 
32.000 pessoas no evento; 
4 milhões de telespectadores. 

1ª e 2ª etapa do Shooto Brasília 15 de março; 17 de maio e 12 de julho 
de 2013. 12.000 pessoas no evento 

Brasília para crianças – Projeto Brasil Abril 09 a 19 de abril de 2013 12.000 alunos 
Praça Ibero-Americana da Juventude 20 e 21 de abril de 2013 300.000 pessoas no evento 
31º Simpósio Brasileiro de Redes de 
Computadores e Sistemas Distribuídos 

06 a 10 de maio de 2013 1000 participantes 

Brasília – Meio Século da Capital do Brasil 26 de abril a 15 de junho de 2013 32.000 visitantes durante todo o evento 
7ª Maratona de Revezamento de Brasília 21 de abril de 2013 30.000 pessoas 
Maratona Correio Braziliense Setembro de 2013 6.000 atletas 
Fórmula Náutica 31 de maio a 02 de junho de 2013 50.000 pessoas presenciais; 

 Tributo a Baden Powell 
Clube do Choro Junho a dezembro de 2013 50.000 expectadores 

I Love Jazz 10 e 11 de agosto de 2013 1.000 pessoas presentes e 800.000 virtuais 
Time de vôlei 
Instituto Amigos do Vôlei Temporada 2013/2014 10.000 pessoas 

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 17 a 24 de setembro de 2013 60.000 pessoas presenciais 
 

Em 2013, a TERRACAP contribuiu financeiramente para os eventos culturais: Festival 
Internacional de Jazz e Festival de Cinema que acontecem anualmente, com a exposição Meio Século da 
Capital do Brasil, o Projeto Brasil Abril e o Tributo a Baden Powell no Clube do Choro. Entre os eventos 
esportivos que receberam a contribuição financeira destacam-se: a Fórmula Náutica, as 2 (duas) etapas do 
Shooto, a Maratona Correio Braziliense, a 7ª Maratona de Revezamento de Brasília e o Time de vôlei do 
Instituto Amigos do Vôlei. 

 

Abrangência do Programa (Projetos) 
Estão também inseridas Programa 6004 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, ações 

que, por suas características, são consideradas no Orçamento como investimentos, uma vez que se trata de 
reformas e construções em próprios e aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à 
realização das suas atividades.  

Em 2013, para essas ações, os investimentos foram de aproximadamente R$ 2,3 milhões, 
visando a manter as suas instalações físicas em bom estado de conservação, para ocupação dos 
empregados e atendimento aos clientes, e, ainda, adquiriu equipamentos e materiais permanentes 
necessários à realização das suas atividades. 

Execução Orçamentária e Financeira  
Programa 6004 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Infraestrutura, Desenvolvimento  Urbano e Habitação.  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  
1984-Construção de Prédios e Próprios  103.000 103.000 0 
9759-Construção de Prédios e Próprios-Companhia Imobiliária de Brasília-
Plano Piloto 

103.000 103.000 0 

3903-Reforma de Prédios E Próprios  500.000 500.000 5.900 
9708-Reforma de Prédios e Próprios Companhia  Imobiliária de Brasília-Plano 
Piloto 500.000 500.000 5.900 

3467-Aquisição de Equipamentos  18.570.000 18.570.000 2.267.595 
9560-Aquisição de Equipamentos-Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito 
Federal 18.570.000 18.570.000 2.267.595 
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Detalhamento da Execução Física  
Programa 0001 – Operações Especiais  

Nº da ação no SAG  RA Estágio  Etapas Realizadas  
23.451.6004.1984.9759 - Construção de Prédios e Próprios da Companh ia Imobiliária de Brasília  

23.451.6004.3903.9708 - Reforma de Prédios e Próprios da Companhia Imobiliá ria de Brasília  

0039 - Reformar prédios e próprios da TERRACAP 1 Concluída  
Instalado um guarda corpo no Hall de entrada 
do edifício. 

23.692.6004.3467.9567 - Aquisição de Equipamentos pela Companhia Imobiliári a de Brasília  
0199 - Adquirir materiais permanentes para a TERRACAP 
 
 
0200 - Adquirir softwares e equipamentos de informática 
para a TERRACAP que são registrados contabilmente 
como investimentos 
 
 
 
 
 
 

1 Concluída  

5 micro-ondas, 20 scanner de mão e 3 
diversos. 14 coletores de dados, 4 coletores de 
dados portátil, 1 Impressora, 6 est. gráficas, 1 
central telefônica, 1 UPS de alimente,1 
transformador, 1 fragmentadora de papel, 11 
telefones, 8 Tevês, 1 câmera, 5 bebedouros, 2 
contêiner  lixo, 3 condicionadores de ar;  1 
câmera, 4 roçadeiras, 50 PCs;  3 bebedouros, 
4 umidificadores,10 guarda roupas, 4 
furadeiras, 3 lixadeira, 3 serras , 1 tablete, 131 
diversos e 4 Softwares adquiridos. 

    

PROGRAMA 

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 2013 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

3078-Reforma e Ampliação do Estádio Nocional de Brasília (Copa 2014)  444.344.000 584.344.000 298.308.548 
0004-Reforma e Ampliação do Estádio Nacional de Brasília (Copa 2014)- 
Companhia Imobiliária de Brasília-Plano Piloto 444.344.000 584.344.000 298.308.548 

1745-Construção de Quadras de Esportes  666.000 666.000 0 
9516-Construção de Quadras de Esportes-Companhia Imobiliária de 
Brasília-Distrito Federal 

666.000 666.000 0 

3440-Reforma de Quadra de Esportes  14.237.000 14.237.000 2.038.650 
9598-Reforma de Quadra de Esportes-Companhia Imobiliária de Brasília-
Distrito Federal 14.237.000 14.237.000 2.038.650 

Total d o Programa  459.247.000 599.247.000 300.347.198 

A TERRACAP atua ativamente do Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos do 
Governo do Distrito Federal, dando a sustentabilidade financeira necessária para preparar o Distrito Federal 
e Brasília para ser uma das cidades sedes dos grandes eventos esportivos. 

 
Abrangência do Programa 

Esse Programa agrega ações de Reforma e Ampliação do Estádio Nacional de Brasília, bem 
como, Construção e Reforma de Quadras de Esportes e de Vilas Olímpicas em várias regiões 
administrativas do Distrito Federal. 

 

Resultado do Programa em 2013. 
Sendo Brasília uma das cidades-sede onde foi realizada a Copa das Confederações e será 

realizado alguns jogos da Copa do Mundo 2014, a TERRACAP investiu em 2013 aproximadamente R$ 
300,3 milhões no Programa. 

Detalhamento da Execução Física  
Nº da ação no SAG e descrição das obras e 

serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

23.451.6206.3078.0004 - Reforma e Ampliação do Estádio Nacional de Brasília  pela Companhia Imobiliária de Brasília  

0040 - Ampliar e reformar o Estádio Nacional 
de Brasília (antigo Mané Garrincha). Convênio 
323/2009 

1 Concluída 

Estádio concluído. Executados 20.558.982,77kg de 
armadura de aço (100%); 55.665,89m³ de 
cimbramento em treliça metálica (100%); 96.950,49m³ 
de concreto (100%); 11.925,11m de alvenaria (83%); 
5.541,82m³ de pré-moldados (90%); 50.145,14m³ 
forma metálica (100%); 22.896,00m² de pintura 
(100%). Proc. 111.001.849/2010 

0041 - Implantar infraestrutura de energia 
elétrica para a Copa do Mundo de 2014. 
Contrato 93/2011 

1 Atrasada 

Concluídas as obras da nova Subestação Estádio 
Nacional, da Subestação Brasília-Centro, da 
Subestação Sudoeste e da linha de distribuição; 
realizado 92% da linha subterrânea. Processo 
111.000.894/2011 

0042 - Instalar a cobertura do Estádio Nacional 
de Brasília (antigo Mané Garrincha). Convênio 1 Concluída 

Cobertura instalada. Executados 2.581,86T de 
estrutura metálica; 960,92T de cabos e elementos 



Relatório Anual de Atividades - TERRACAP - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1379 

Nº da ação no SAG e descrição das obras e 
serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

130/2011 fundidos; 38.851,40m² de painéis de membrana; 
6.570,00m² de policarbonato e 830,00m² de calha 

0043 - Instalar de Assentos e de Painel 
Eletrônico no Estádio Nacional de Brasília. 
Convênio 166/2012 

1 Concluída Assentos e painel eletrônico instalado. Processo 
111.000.888/2012 

0044 - Implantar campo em gramado natural 
para o Estádio Nacional de Brasília. Convênio 
220/2012 

1 Concluída Campo em gramado natural implantado. Processo 
111.001.389/2012 

0222 - Instalar guarda-corpo, corrimão e 
comunicação visual no Estádio Nacional de 
Brasília. Convênio 005/2013 

1 
Andamento 

Normal 

Executados 9.646m de corrimão para escadas e 
rampas; 3.605m de guarda-corpos das escadas; e 
15.750m de guarda-corpo para cadeiras. Processo 
110.000.273/2008 

23.452.6206.1745.9516 - Construção de Quadras de Esportes pela Companhia Im obiliária de Brasília  
23.452.6206.3440.9598 - Reforma de Quadras de Esportes pela Companhia Imobi liária de Brasília  

0142 - Revitalizar diversas áreas esportivas e 
de lazer na EQS 102/103; SQS 402; SQS 204 
e EQS 202/203. Convênio 73/2011. Obra 51 

1 Cancelada 

As obras serão concluídas com outra fonte de 
recurso. Executados 1.284,90m2 de revestimento de 
piso das quadras poliesportivas; 1.027m de calçada e 
piso tátil; 478m de alambrado. Processo 
111.002.065/2011 

0143 - Revitalizar diversas áreas esportivas e 
de lazer na SQS 104; SQS 307; SQS 304; 
EQS 106/107 e EQS 104/105. Convênio 
73/2011. Obra 52 

1 Cancelada 

As obras serão concluídas com outra fonte de 
recurso. Executados 1.657,46m2 de revestimento de 
piso das quadras poliesportivas; 143,06m de calçada 
e piso tátil. Processo 111.002.066/2011 

0145 - Revitalizar diversas áreas esportivas e 
de lazer na EQS 214/215; EQS 210/211; EQS 
208/209 e EQS 206/207. Convênio 73/2011. 
Obra 54 

1 Cancelada 

As obras serão concluídas com outra fonte de 
recurso. Executados 2.404,14m2 de revestimento de 
piso das quadras poliesportivas; 306,79m de calçadas 
com piso tátil; 1965,01m de alambrado. Processo 
111.002.064/2011 

0146 - Executar obras e serviços com 
fornecimento de materiais para urbanização e 
reforma de áreas esportivas e de lazer públicas 
na EQN 106/107; 108/109 e 409/410 - SQN 
406 e 408. Convênio 73/2011. Obra 56 

1 Andamento 
Normal 

Executados 2.700m² de revestimento de pisos para 
quadra poliesportiva. Processo 111.001.408/2011. 

0147 - Executar obras e serviços com 
fornecimento de materiais para urbanização e 
reforma de áreas esportivas e de lazer públicas 
na SQN 710, 313, 315 e 209. Convênio 
73/2011. Obra 58 

1 Concluída 

Executados 1620m² de revestimento de piso, 
instalados 39 equipamentos e acessórios e 
4.383,68m2 de pintura e demarcação de quadra. 
Processo 111.001.409/2011 

0148 - Executar obras e serviços com 
fornecimento de materiais para urbanização e 
reforma de áreas esportivas e de lazer públicas 
na SQN 412 e 415, Granja do Torto e Vila 
Planalto. Convênio 73/2011. Obra 59 

1 Andamento 
Normal 

Executados 1.080m2 de revestimento de piso das 
quadras poliesportivas e instalados 9 equipamentos e 
acessórios e e 100% de pintura e demarcação da 
quadra. Processo 111.001.420/2011 

PROGRAMA: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 2013 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

3247-Reforma de Feiras  4.483.000 4.483.000 710.839 
9213-Reforma de Feiras-Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito Federal 4.483.000 4.483.000 710.839 
Total do Programa  4.483.000 4.483.000 710.839 

 

Atuando com a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, além de executar 
suas atividades finalísticas, a TERRACAP promove a sustentabilidade financeira que possibilita a execução 
de obras e serviços no Programa de Desenvolvimento Econômico. Em 2013 foi realizado investimento R$ 
711,0 mil para reformas de feiras.  O detalhamento dessas obras está discriminado no quadro abaixo: 

Detalhamento da Execução Física 2013 
Nº da ação no SAG e descrição das obras e 

serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

23.451.6207.3247.9213 - Reforma de Feiras pela Companhia Imobiliária de Bra sília  
0047 - Executar drenagem pluvial, pavimento Inter 
travado, calçadas, plantio de grama e urbanização 
em volta da Feira Modelo em Sobradinho. Convênio 
73/2011. Obra 22 

5 Paralisada 

Executados 3.188,52m² de blocos articulados ou 
Inter travados , 503,20m de meios-fios e 
1.170,93m² de plantio de grama. Não houve 
medição no período. 

0049 - Executar obras e serviços com fornecimento 
de materiais para execução de reforma da cobertura 
da Feira do Produtor Rural Ceilândia - DF. Convênio 
73/2011. Obra 73 

5 Andamento 
Normal 

Executados 22m³ de fundação, 80kg de estrutura 
de aço, 162,75m de eletro duto galvanizado e 
5.280m² de cobertura e fechamento lateral. Não 
houve medição no período.  



Relatório Anual de Atividades - TERRACAP - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1380 

 

PROGRAMA 

6213 – SANEAMENTO 

Execução Orçamentária e Financeira 2013 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Liquidado 

3057-Implantação d o Sistema Produtor de Água - Corumbá Sul  38.206.000 38.206.000 0 
0003 - Implantação do Sistema Produtor de Água - Corumbá Sul 38.206.000 38.206.000 0 

Total do Programa  38.206.000 38.206.000 0 

 

A TERRACAP contribuiu também com o Programa de Saneamento por meio do inicio de 
execução da adutora de água bruta do Rio Corumbá. Porém a nota fiscal da obra não foi paga, por ter sido 
apresentada no final do exercício 2013, motivo pelo qual o quadro apresenta valores “0” (zero) na coluna 
“liquidado”. O detalhamento da medição da obra está discriminado no quadro abaixo: 

Detalhamento da Execução Física 2013 
Nº da ação no SAG e descrição das obras e 

serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

23.512.6213.3057.0003 - Implantação do Sistema Produtor de Água - Corumbá Sul  
0169 - Executar obras do Sistema de 
Abastecimento de Água do Rio Corumbá. 
Convênio 001/2010 - SO 

97 
Andamento 

Normal 
Executados 6.903,97m da adutora de água bruta. 
Processo 111.001.956/2010 

 

PROGRAMA: 

6216.  TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE  

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

1475-Recuperação de Rodovias  13.152.000 13.152.000 0 
9546-Recuperação de Rodovias-Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito Federal 13.152.000 13.152.000 0 
3090-Implantação de Ciclovias  49.686.000 49.686.000 441.665 
0006-Implantação de Ciclovias-Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito Federal 49.686.000 49.686.000 441.665 
3126 - Implantação de Corredor de Transporte Coletivo -Eixo Norte  11.000.000 11.000.000 0 
0002 - Implantação de Corredor de Transporte Coletivo -Eixo Norte 11.000.000 11.000.000 0 
2316 - Manutenção de Artes Especiais  4.115.000 4.115.000 463.195 
0009- Manutenção de Artes Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos - Ponte JK. 4.115.000 4.115.000 463.195 

Total do Programa  77.953.000 77.953.000 904.860 

 
A TERRACAP também está presente em ações do Programa Transporte e Mobilidade. Em 

2013, despendeu recursos da ordem de R$ 904,8 milhões, para obras de implantação de ciclovias em 
diversos setores e manutenção de pontes e viadutos. As obras e serviços realizados, assim como seus 
respectivos locais e estágios de execução, estão discriminados no quadro a seguir: 

Detalhamento da Execução Física  
Nº da ação no SAG e descrição das obras e 

serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

23.451.6216.1475.9546 - Recuperação de Rodovias pela Compan hia Imobiliária de Brasília  
0123 - Executar manutenção de vias e logradouros, 
pavimentação asfáltica, reciclagem ou reposição de 
concreto asfáltico, construção e recuperação de 
elementos de drenagem pluvial em diversos locais do 
DF. Convênio 127/2011 

99 Cancelada Realizado 99% dos serviços. Processo 
111.001.884/2011 

0124 - Executar implantação do entroncamento entre 
a BR-060 e a DF-290 . Convênio 136/2011. Obra 2 99 Concluída Executados 42.950,16m² de pavimentação. Processo 

111.001.303/2012 
0125 - Executar serviços de recuperação da pista do 
Balão do Colorado e obras complementares na DF-
150. Convênio 136/2011. Obra 5 

99 Concluída 
Executados 11.563,20m² de pavimentação. Processo 
111.000.897/2012 

23.451.6216.3090.0006 - Implantação de Ciclovias pela Compa nhia Imobiliária de Brasília  
0126 - Executar ciclovias na Asa Sul. Convênio 
128/2011. Obra 2 

1 Cancelada Executados 10.500,16m de ciclovia. Processo 
111.000.766/2012 

0127 - Executar ciclovias na Asa Norte, CLN 200, 
CLN 400, SQN 400, SEM e SAFN. Convênio 
128/2011. Obra 5 

1 Cancelada Executados 16.095m de ciclovia. Processo 
111.000.763/2012 

0128 - Executar ciclovias na UnB e SGAN. Convênio 
128/2011. Obra 7 1 Cancelada Executados 2.200,90m de ciclovia. Processo 

111.001.024/2012 
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Nº da ação no SAG e descrição das obras e 
serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

0129 - Executar ciclovias no Eixo Monumental, Torre 
de TV, Rodoviária, Esplanada dos Ministérios, SAFN 
e SCES (Lote 8). Convênio 128/2011. Obra 08 

1 Concluída 

Foram executados 325,94m³ de pavimento rígido de 
concreto usinado; Foram assentados 3.491,40m de 
cordão de concreto. Obra será continuada com 
recursos da fonte 100. Processo nº 
111.000.093/2012 

0130 - Construir ciclovias nas vias M3, QNO 04, M1, 
Via 2 e Via QNN 7, Ceilândia. Convênio 128/2011. 
Obra 13 

9 Cancelada Executados 2.418,87m de ciclovia. Processo 
111.000.762/2012 

0131 - Construir ciclovias no Gama. Convênio 
128/2011. Obra 16 2 Cancelada 

Executados 5.757,00m de ciclovia. Obra será 
continuada com recursos do GDF (fonte 100). 
Processo 111.001.024/2012 

0132 - Executar ciclovia no Guará (Lote único). 
Convênio 128/2011. Obra 20 

10 Cancelada 
O restante da obra será executado com recurso 
oriundo da Fonte 100 - GDF. Processo: 
111.000.765/2012 

0133 - Executar ciclovias no Paranoá. Convênio 
128/2011. Obra 24 7 Cancelada Executados 2.632,91m de ciclovia. Processo 

111.000.765/2012 
23.451.6216.3126.0002 - Implantação de Corredor de Transporte Coletivo Eixo  Norte  

23.692.6216.2316.0009 - Manutenção de Artes Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos - Ponte JK  

0207 - Executar serviços técnicos especializados de 
monitoramento, inspeção, análise, avaliação e 
diagnóstico estrutural da Ponte JK. Convênio 
72/2011. Obra 10 

1 Concluída 

Serviços concluídos: especificação de 
instrumentação instalada na fase de montagem da 
ponte; projeto e detalhamento do aparelho de apoio; 
levantamentos geométricos, relatórios, 
especificações e reparos de fissuras nos pilares e 
blocos. Foram realizados serviços de monitoramento 
durante o ano. Processo 111.000.279/2012 

 

PROGRAMA: 

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial   Autorizado  Liquidado  

3178-Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico 24.092.000 24.092.000 3.101.806 
0006-Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico-Companhia 
Imobiliária de Brasília-Distrito Federal 24.092.000 24.092.000 3.101.806 

Total do Programa  24.092.000 24.092.000 3.101.806 

 
As ações para reformas de edificações e espaços culturais no Distrito Federal do Programa 

Cultura recebeu, em 2013, o apoio financeiro no valor aproximado de R$ 3,1 milhões. As obras realizadas, 
assim como seus respectivos estágios de execução, estão discriminadas no quadro a seguir: 

Detalhamento da Execução Física 2013 
Nº da ação no SAG e descrição das obras e 

serviços de engenharia  RA Estágio Etapas Realizadas 

23.451.6219.3178.0006 - Reforma de Edificações e Espaços Culturais do  Patrimônio Histórico pela Companhia Imobiliária de 
Brasília 

0135 - Executar obras de adequação das 
edificações do complexo cultural de Brasília - 
Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante. 
Convênio 124/2009. Obra 68 

1 Concluída 

Executados 448,19m² de piso táctil direcional - ladrilho 
hidráulico; 132,43m² de piso táctil alerta - ladrilho 
hidráulico; 47,81m² de piso táctil alerta - borracha; 
76,81m² de piso táctil direcional - borracha. Processo 
111.001.759/2010 

0136 - Reformar e restaurar o Planetário. 
Convênio 73/2011. Obra 32 1 Andamento 

Normal 

Executados 1.405,71 m² de piso em placas basalto 
serrado e 484,49m² de alvenaria de vedação. 
Instaladas 68 tomadas. Não houve medição no 
período. Processo 111.000.701/2011 

 

PROGRAMA 

6230 – TURISMO 

Execução Orçamentária e Financeira 2013 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

3936-Revitalização da Torre de TV 10.731.000 10.731.000 1.002.453 
0004-Revitalização da Torre de TV-Companhia Imobiliária de Brasília-Plano Piloto 10.731.000 10.731.000 1.002.453 
2396 - Manutenção e Conservação do Patrimônio Público  2.780.000 2.780.000 607.843 
0001- Manutenção e Conservação do Patrimônio Público 2.780.000 2.780.000 607.843 

Total do Programa  13.511.000 13.511.000 1.610.296 



Relatório Anual de Atividades - TERRACAP - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1382 

As obras de revitalização do ponto turístico central de Brasília, “Torre de TV” e “Manutenção do 
Patrimônio Público” também receberam, em 2013, o apoio financeiro da TERRACAP. Foi pago recurso no 
valor de R$ 1,6 milhão para o Programa Turismo.  

A discriminação das obras e serviços realizados em 2013 está relacionada no quadro a seguir: 

Detalhamento da Execução Física 2013 
Nº da ação no SAG e descrição das obras e 

serviços de engenharia  RA Estágio ETAPAS REALIZADAS 

23.451.6230.3936.0004 - Revitalização da Torre de TV pela Companhia Imobili ária de Brasília  
0137 - Construir duas casas de máquinas para 
geradores e infraestrutura de redes externas 
para emissoras na Torre de TV . Convênio 
72/2011. Obra 2 

1 Andamento 
Normal 

Executados 10.859,85m³ de fundação (100%); 
5.559,38m³ de estruturas de concreto (100%); 
4.993,26m² de arquitetura (100%); 9297,4m de 
instalações (94,3%). Processo 111.000.069/2012 

0138 - Instalar quatro escadas rolantes para 
acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV . 
Convênio 72/2011. Obra 5 

1 
Andamento 

Normal 
Fornecimento de 04 escadas rolantes. Não houve 
medição no período. Processo 111.001.349/2011 

0139 - Instalar dois elevadores elétricos sem 
casa de máquinas para acesso à Feira de 
Artesanato da Torre de TV. Convênio 72/2011. 
Obra 6 

1 Andamento 
Normal 

Fornecimento de 02 elevadores elétricos. Não houve 
medição no período. Processo 111.001.349/2011 

0140 - Executar acesso para interligação da 
plataforma superior e inferior da Torre de TV 
com a Feira de Artesanato no Plano Piloto. 
Convênio 72/2011. Obra 7 

1 Andamento 
Normal 

Executados 3.490,09m³ de fundações (100%); 
44.476,34kg de estrutura de concreto (99,57%); 
581m de drenagem (100%); 5.218,00m de 
impermeabilização (100%); 25.675m² de arquitetura e 
paisagismo (100%). Processo 111.001.418/2011 

 

3. Informações Complementares 
 

PROGRAMA: 

0001 – OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 
O Programa 0001 – Operações Especiais agrega ações que, por suas características, são 

consideradas no Orçamento como código vazio, isto é, não criam produtos e não geram resultados 
mensuráveis. São ações de pagamento de sentenças judiciais cíveis e trabalhistas, indenizações e 
restituições e de pagamento de amortização e encargos da dívida. Em 2013, essas ações totalizaram 
aproximadamente R$ 28,5 milhões, sendo o maior pagamento efetuado para amortização e encargos da 
dívida, de operação de crédito realizada junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 50 milhões. 

Execução Orçamentária e Financeira 2013 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Liquidado  

9001 - Execuç ões de Sentenças Judiciais  20.000.000 20.000.000 2.152.108 
0008 - Execuções de Sentenças Judiciais da Companhia Imobiliária de 
Brasília 

20.000.000 20.000.000 2.152.108 

9030 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada  0 20.600.000 20.479.296 
0013 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada 0 20.600.000 20.479.296 
9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.  38.380.000 38.380.000 5.795.254 
7065 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições. 38.380.000 38.380.000 5.795.254 
Total do Programa  58.380.000 78.980.000 28.426.658 

Detalhamento da Execução Física 2013 
Nº da ação no SAG e descrição das obras e 

serviços de engenharia  
RA Estágio  ETAPAS REALIZADAS 

28.846.0001.9001.0008 - Execução de Sentenças Judiciais da Companhia Imob iliária de Brasília  
0216 - Pagar sentenças judiciais da área cível 99 Concluída Sentenças cíveis pagas - 12 
0217 - Pagar Sentenças Judiciais trabalhistas 99 Concluída Sentenças trabalhistas pagas – 19  
28.846.0001.9030.0013 - Amortização e Encargos da D ívida Pública Contratada - Interna  
0226 - Realizar pagamento de taxas, tarifas, juros 
e parcelas do empréstimo realizado junto ao 
Banco do Brasil. Contrato 420.000.008/2013. 

99 
Andamento 
Normal 8 parcelas do empréstimo pagas. 

28.846.0001.9050.7065 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições.  
0218 - Pagar ressarcimentos, indenizações e 
restituições da TERRACAP. 

99 Concluída 82 Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas. 

0219 - Pagar os órgãos de origem dos 
empregados requisitados 1 Concluída 162 Pagamentos efetuados 

 
A TERRACAP trabalha exclusivamente com recursos provenientes de geração própria. 

Entretanto, em 2013 a Empresa necessitou de recursos para pagar suas obrigações e realizou um 
empréstimo que está sendo pago com recursos próprios e será quitado no 1º semestre de 2015. 
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3.1. Governança Corporativa 
Na estrutura de governança corporativa da TERRACAP estão presentes a Diretoria Colegiada, 

o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, formados por representantes do Governo do Distrito 
Federal e da União. 

O Conselho de Administração (CONAD), órgão de deliberação colegiada, é responsável pela 
orientação e controle da administração da Empresa. É constituído de 9 membros com mandato de 2 anos, 
permitida a reeleição, sendo 5  representantes do acionista majoritário (Distrito Federal)  e 4 da União. 

A composição da Diretoria Colegiada (DIRET) foi alterada em 2013, com a criação da Diretoria 
Financeira - DIFIN, que foi desmembrada da antiga Diretoria de Administração, Finanças e Recursos 
Humanos - DIRAF e substituída pela Diretoria de Gestão Administrativa e de Pessoas - DIGAP, com o 
objetivo de desagregar função de gestor de contratos administrativos da função do autorizador das 
despesas. Foi criada também, a Diretoria Extraordinária de Regularização de Imóveis Urbanos de Interesse 
Social - DEHAB, com o objetivo de agilizar a regularização de áreas ocupadas pela população de menor 
poder aquisitivo. 

Assim, a Diretoria Colegiada atualmente é formada de 8 membros, sendo 1 Presidente e 7 
Diretores das seguintes áreas: administração e recursos humanos - DIGAP; finanças- DIFIN; 
desenvolvimento e comercialização - DICOM; técnico e fiscalização - DITEC; prospecção e formatação de 
novos empreendimentos - DIPRE; extraordinária de regularização de imóveis rurais - DIRUR e 
extraordinária de regularização de imóveis urbanos de interesse social - DEHAB.  

Os membros da Diretoria são indicados pelo governador e eleitos e empossados pelo Conselho 
de Administração. A DIRET é responsável pela execução dos negócios da Empresa, pela aprovação de 
planos e projetos orçamentários, financeiros e físicos e pelo desempenho operacional e financeiro.  

As decisões sobre a administração da Empresa para definição de estratégias empresariais, 
orçamento anual, investimentos em grandes obras, aquisição de ações, doações de lotes e outras de 
grande relevância passam pelo crivo da DIRET e do CONAD. 

O Conselho Fiscal (CONFI) é composto por 5 membros efetivos e 5 suplentes, eleitos 
anualmente pela Assembleia Geral. Qualquer membro do CONFI pode solicitar aos órgãos da 
Administração esclarecimentos ou informações. O Conselho Fiscal tem as atribuições e deveres previstos 
na Lei das Sociedades por Ações.  

 
3.2.  Planejamento da Governança Corporativa para o  Período 2014-2015 

Com o objetivo de reforçar seu papel de parceiro fundamental para o desenvolvimento do 
Distrito Federal, a TERRACAP priorizou como grandes temas estratégicos para o período de 2014-2015: a 
maximização da receita, a eficiência operacional do processo de vendas, a melhoria do atendimento aos 
clientes, a atuação nas obras para os grandes eventos esportivos 2014, assim como a ampliação da 
atuação da TERRACAP como Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.  

As Resoluções e Decisões aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria 
Colegiada contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento dos Projetos e Atividades da Empresa, bem 
como para os Programas do Governo do Distrito Federal e da União. Dentre outras, destacam-se as 
seguintes decisões/resoluções adotadas em 2013. 

Decisões Conjuntas – Diretoria Colegiada/Conselho d e Administração 
Decisões para doar terrenos para a União e Distrito Federal implantar serviços públicos para a comunidade 
Decisões para firmar Convênios com o Governo do Distrito Federal com o objetivo de financiar obras de urbanização, infraestrutura e 
outros serviços de engenharia. 
Decisões para aprovar a Proposta Orçamentária e para alterá-lo. 
Decisões para aprovar os Balancetes, DRE’s e notas explicativas mensais das contas da Empresa. 
Decisões para reconhecer dívidas de exercícios anteriores 
Decisões para firmar Termo Aditivo, prorrogar prazo de vigência e suplementar valor de contratos e convênios. 
Decisões para prorrogar prazo para lavratura da escritura pública de compra e venda de imóveis 
Decisões para cancelamento de venda de imóveis adquiridos em licitação pública por terceiros 
Decisões aprovar Normas de procedimentos internos 
Decisões para promover distrato de imóveis, sejam porque os terrenos se encontram em áreas de preservação ambiental, existência 
de interesse da Administração para criar um novo empreendimento e/ou o comprador deixou de cumprir uma das cláusulas do 
contrato de compra e venda. 

 

Atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal 
Conhecimento dos processos referentes à licitação pública 
Análise dos balancetes mensais 
Emissão de Parecer das Demonstrações Contábeis do Exercício 
Conhecimento sobre as doações de lotes da TERRACAP para o Governo do Distrito Federal e União 
Reuniões com os auditores independentes, com a auditoria interna e com os contadores. 
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4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A TERRACAP planeja vender nas licitações de 2014 R$ 1,9 bilhões e arrecadar 
aproximadamente R$ 2,3 bilhões, aqui incluídos os recebíveis de vendas financiadas em anos anteriores, 
contrato de Concessão de Direito Real de Uso e outras receitas derivadas da utilização das terras. 

O planejamento de vendas em licitação para 2014 contempla a oferta de imóveis situados na  
2ª etapa do Setor Noroeste e demais terrenos existentes no Lago Sul, Águas Claras, Samambaia, Guará, 
Setor Habitacional Taquari e Jardim Botânico, visando atender à procura dos empreendedores imobiliários, 
das famílias e de investidores em serviços, comércio, indústria e saúde. 

A realização financeira dos recursos estimados e consignados na LOA 2014, no valor de  
R$ 1,1 bilhão, propiciará à TERRACAP contribuir para as políticas públicas do Governo, dando-lhe a 
sustentabilidade financeira para a implantação e desenvolvimento de Programas Habitacional, Social, 
Econômico, Infraestrutura Viária e Meio Ambiente sem, entretanto, esquecer-se das ações empresariais 
necessárias para investir na criação de novos parcelamentos, na longevidade da Empresa e na 
continuidade da implantação dos projetos que englobam a gestão para resultados. 

Na previsão de aplicação de recursos para investimentos para 2014 se destacam: R$ 176,8 
para continuidade das obras de infraestrutura no Noroeste, R$150,7 milhões, para o término das obras do 
Complexo Esportivo de Brasília, R$ 158,5 milhões para Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do 
Eixo Norte e Eixo Sudoeste, R$ 112,5 milhões, para obras de infraestrutura nos diversos parcelamentos, R$ 
56,0 milhões no Parque Tecnológico Capital Digital e R$ 46,5 milhões para Obras de urbanização no Distrito 
Federal. 

Para estudos e projetos urbanísticos e ambientais, aquisição de máquinas e equipamentos, 
assim como, para continuidade dos demais contratos e convênios firmados para execução de obras e 
serviços de engenharia, como: ciclovias, quadras de esportes, feiras, recuperação de vias e outros, serão 
aplicados R$ 434,5 milhões. A TERRACAP continuará desenvolvendo junto ao Distrito Federal uma função 
estratégica com o financiamento dos projetos prioritários do Governo. 
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22.2. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 
FEDERAL – CODHAB/DF – UO: 28.209 

A moradia, além de direito social taxativo na Constituição Federal (art. 6º), é considerada 
necessidade vital básica (art. 7º), diante da qual devem concorrer políticas públicas por parte de todas as 
esferas da federação (art. 23, inciso IX), ou seja, exigindo para tanto uma conduta positiva do Estado não só 
para o cidadão e sim para todo indivíduo. Sem uma moradia regularizada, o cidadão não tem direito nem 
mesmo a um endereço, ou seja, está à margem da sociedade, fora do mapa, engrossando o número dos 
sem-teto e incrementando a desigualdade social. 

De forma a garantir o acesso à moradia digna, as Políticas Públicas Habitacionais do Distrito 
Federal passam por importantes mudanças em prol do desenvolvimento de uma sociedade mais justa, com 
acesso a serviços e equipamentos públicos que assegurem a habitabilidade e de sobremaneira a cidadania 
dos mais carentes. 

Nesse contexto à CODHAB-DF, empresa pública integrante da Administração Indireta do 
Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano 
– SEDHAB-DF, criada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, coube executar a Política de 
Desenvolvimento Habitacional do DF, instituída pela Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2005, de forma a 
promover a regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas declaradas integrantes de programas 
habitacionais de interesse social e garantir a integração socioespacial da população à cidade formal, 
possibilitando que ela se desenvolva cumprindo a função social da propriedade urbana e mantendo o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

Missão 
Tem como missão implementar, executar e acompanhar as ações relativas às políticas públicas 

de desenvolvimento habitacional e de interesse social, buscando promover o bem estar e a melhoria da 
qualidade de vida das famílias de baixa renda do Distrito Federal. 

Visão 
A CODHAB tem como visão ser uma empresa pública de referência em habitação social até 

2014, com reconhecimento da sociedade, pautando suas ações pela moralidade, efetividade, inovação, 
transparência, acessibilidade, respeito à dignidade da Pessoa Humana e pela responsabilidade 
Socioambiental. 

Principais Diretrizes 
I. Coordenar e executar as ações relativas à Política de desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal, conforme a Lei n° 3.877/06 e dema is diplomas legais; 
II. Desenvolver os programas e projetos habitacionais, bem como o Plano Habitacional de 

Interesse Social, definidos pela Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano – SEDHAB; 

III. Articular com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à RIDE as formas de 
participação na política habitacional daqueles entes políticos, de modo a compatibilizar a Política de 
desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal com as praticadas no Entorno, quando couber; 

IV. Articular as ações dos diversos órgãos setoriais envolvidos na execução da política 
habitacional, com vistas à consolidação das diretrizes estabelecidas; 

V. Promover a regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas declaradas 
integrantes de programas habitacionais de interesse social do Distrito Federal; 

VI. Desenvolver projetos sociais para programas habitacionais que promovam a integração 
dos futuros beneficiados e contribuam para a geração de emprego e renda; 

VII. Desenvolver projetos sociais e intervenções urbanas objetivando a fixação dos moradores; 
VIII. Planejar e acompanhar o lançamento, construção, aquisição, ampliação e reforma de 

unidades habitacionais, destinadas ao público beneficiário das políticas habitacionais, obedecidas as 
diretrizes estabelecidas; 

IX. Gerir e operacionalizar o Novo Cadastro de Habitação – NCH, analisando e aprovando os 
beneficiários da política de subsídios, respeitando o disposto na Lei n° 3.877/06; 

X. Analisar e emitir parecer sobre a viabilidade técnica e financeira dos projetos 
habitacionais, sua infraestrutura e os equipamentos comunitários; 

XI. Elaborar normas operacionais específicas para as diversas linhas de ação; 
XII. Divulgar periodicamente, inclusive via Internet, as informações pertinentes à sua área de 

atuação, franqueando o acesso à população. 
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Força de Trabalho 
A Codhab encerrou o ano de 2013 com uma força de trabalho composta de 369 empregados, 

conforme quadro abaixo:  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 62 - 85 - 147 

Requisitados 
Órgãos do GDF 13 06 12 07 38 
Órgãos do Governo Federal 03 - 02 - 5 

Outros 
Estagiários - 16 - 14 30 
Terceirizados (FUNAP) - 08 - - 08 
Terceirizados (SERVILIMPE) - 141 - - 141 
Total Geral  78 171 99 21 369 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO  

6218 - HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1213 - Construção de Unidades Habitacionais  20.000 1.360.000 0 0 
3571 - Melhorias Habitacionais  483.000 483.000 0 0 
4013 - Administração da Carteira Imobiliária  420.000 469.156 434.141 413.770 
0004 - Administração da Carteira Imobiliária--Distrito Federal 420.000 469.156 434.141 413.770 
4033 - Manutenção do Setor Habitacional Mangueiral - PPP 1.985.602 1.682.072 1.402.072 1.225.923 
0002 - Manutenção do Setor Habitacional Mangueiral -PPP-CODHAB- 
São Sebastião 1.985.602 1.682.072 1.402.072 1.225.923 
4231 - Tratamento de Acervo Documental  50.000 0 0 0 
5035 - Recuperação dos Créditos do Fundo de Compensação de 
Variáveis Salariais - FCVS 2.087.000 0 0 0 

Total do Programa  5.045.602 3.994.228 1.836.213 1.639.693 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0002 – Recuperar Créditos Oriundos da Carteira Imob iliária 

 
Indicadores 

 
Denominação do 

indicador 
Unidade 

de Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado 

em 
Período 

de Apuração 
Desejado/Alcançado Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Zerar a Dívida em 
Atraso (<) 

R$ 9.000.000 31/05/11 Mensal 5.000.000/ 
2.000.000 

4.000.000/ 
37.756.858 

3.000.000 2.000.000 DIFIN 

Contratos Novados 
(FCVS) 

Unidade - - Mensal 20.000/ 
0 

52.000/ 
0 

- - DIFIN 

 
Administração da Carteira Imobiliária: Zerar a Dívi da em Atraso (Ativos e Inativos) 

 
A carteira imobiliária da CODHAB totaliza aproximadamente 81 mil contratos em situação de 

adimplência, inadimplência, ativos, inativos, cobertos ou não pelo FCVS. Em 2011, foi estimado que essa 
dívida seria de aproximadamente R$ 9 milhões de reais. Entretanto, essa estimativa foi feita a partir de 
contratos antigos, que precisavam ser depurados para apuração do valor total da dívida. Em 2013, parte 
desses contratos foram depurados, e em julho daquele ano, o valor total da dívida em atraso somou 
aproximadamente R$ 98 milhões de reais. 

Entretanto, em outubro de 2013, verificou-se irregularidade na aplicação dos juros sobre as 
dívidas por parte da Codhab, e para corrigir o problema, foi utilizada uma fórmula da Caixa Econômica 
federal que reduziu a aplicação dos juros, diminuindo a dívida para R$ 37.756.858,80 em dezembro de 
2013, valor que ainda é muito acima do desejado (R$ 4.000.000,00). 

 Ainda assim, espera-se que em 2014 esse valor seja reduzido drasticamente. Em 30 de 
dezembro de 2013 foi publicada a Lei Distrital nº 5.287, que concede remissão dos débitos dos contratos de 
compra e venda e de concessão de uso com opção de compra e venda dos imóveis habitacionais da 
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Carteira de Credito Imobiliário da CODHAB, exceto os localizados na Região Administrativa de Brasília e os 
de destinação de uso comercial, que se concretizará nos três primeiros meses de 2014. 
 
Recuperação dos Créditos do Fundo de Compensação de  Variáveis Salariais: Contratos a Serem 
Novados (FCVS) 

 
A novação dos 58.809 contratos imobiliários que contam com a cobertura do Fundo de 

Compensação das Variações Salariais – FCVS (CAIXA) não pôde ser realizada no ano de 2013. Apesar de 
iniciado, o processo licitatório para contratação de empresa especializada para proceder à depuração, 
habilitação e homologação dos créditos junto ao FCVS não foi concluído por ter sido suspenso pelo TCDF. 
Até que o “de acordo” daquele Tribunal seja dado para que o processo possa ser reiniciado, o valor 
potencial de 365 milhões em créditos junto ao FCVS permanece pendente de apuração. Este valor é 
suficiente para efetivar a quitação do saldo devedor da dívida fundada com o agente gestor do Sistema 
Financeiro da Habitação (CAIXA) que gira em torno de 185 milhões. 

De qualquer forma, é importante informar que 20.623 contratos já estão em fase de habilitação, 
etapa que antecede o procedimento de novação dos mesmos. 
 
Tratamento do Acervo Documental 

 
A organização do arquivo corrente da Companhia teve início no ano de 2013. A questão do 

armazenamento documental é antiga, assim como a necessidade de se aprimorar o processo de guarda, 
organização, solicitação, encaminhamento de processos, bem como melhorar as condições de trabalho dos 
servidores responsáveis pela guarda e manuseio dos documentos do arquivo permanente da CODHAB. O 
planejamento foi dividido em duas etapas. A primeira, relativa à preparação de materiais, do ambiente e da 
documentação do arquivo corrente. A segunda etapa refere-se ao tratamento documental. Em 2013, para 
segurança dos empregados do arquivo, foram adquiridos jalecos, luvas e máscaras, equipamentos 
necessários ao manuseio e tratamento do material. 
 
Construção de Unidades Habitacionais 

 
O Programa Morar Bem tem como meta a oferta habitacional de 100 mil novas moradias até 

dezembro de 2014, em cidades com infraestrutura e equipamentos públicos, financiadas por meio do 
programa federal “Minha Casa Minha Vida”.  

Das 74 mil unidades habitacionais lançadas até 2012, 26.453 já estão em construção, sendo 
12.817 unidades lançadas pelos Editais de Chamamento de Entidades e Empresas entre 2011 e 2012, e 
13.133 unidades habitacionais contratadas pelas parcerias firmadas entre o GDF (SEDHAB e CODHAB) e a 
empresa Jardins Mangueiral e a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS.  

Abaixo, quadro sumário das obras iniciadas em 2013:  

Edital Localidade Empreendimentos Uhs em 
construção 

EC 02/2008, retomado 
pelo EC 07/2011 Samambaia H4  1.008 

EC 06/2011 Santa Maria  168 
EC 15/2011 

 
RFUNDO II - 5ª Etapa – Antiga 
faixa de domínio do Metro 

Empreendimento Residencial Parque do Riacho 5.904 

EC 01/12 Paranoá Empreendimento Paranoá Parque 6.240 
Total dos Editais  13.320 

Outros São Sebastião  
Riacho Fundo II  

Bairro Novo –Jardins Mangueiral  
Riacho Fundo II – 4ª Etapa 

8.000 
5.133 

Total Geral   26.453 
 

A proposta não é somente entregar moradias em espaços semi-urbanizados, mas entregar 
habitações com qualidade, garantindo o acesso à moradia digna, dotada de equipamentos públicos e 
infraestrutura urbana de água, esgoto, iluminação pública, ruas pavimentadas e urbanizadas, com lazer e 
segurança.  

Com a premissa de acompanhar e fiscalizar a construção de todas as 100 mil unidades 
habitacionais, a CODHAB iniciou processo de concorrência pública - 02/2013 -, para seleção e contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia, fiscalização e 
acompanhamento de obras de empreendimentos habitacionais da Companhia. A proposta é otimizar o 
processo de gestão das 100 mil unidades habitacionais em construção pela CODHAB. A empresa 
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vencedora será conhecida em janeiro do próximo ano. O valor disponível para a contratação do serviço é de 
R$ 14 milhões. 

 
I. Empreendimento Setor Habitacional Jardins Mangue iral 

O projeto Jardins Mangueiral é a primeira Parceria Público-Privada (PPP) habitacional do país 
– um conceito único e inovador de moradia com qualidade de vida, em um bairro totalmente planejado, com 
infraestrutura urbana de água, esgoto, iluminação pública, ruas pavimentadas e urbanizadas, com lazer e 
segurança para aproximadamente 30 mil moradores com renda familiar bruta entre R$ 2.488,00 (dois mil 
quatrocentos e oitenta e oito reais) e R$ 8.136,00 (oito mil cento e trinta e seis reais). Das 8.000 unidades, 
4.685 foram comercializadas, sendo que 4.040 já foram entregues. A expectativa é que até 2014 todas as 
unidades sejam entregues aos habilitados ao programa. A tabela abaixo é informativa dos 
inscritos/habilitados pelo NCH – Novo Cadastro de Habitação com 1ª opção pelo empreendimento Jardins 
Mangueiral: 

 
Empreendimento Jardins Mangueiral Habilitados 2013 Uh Entregues 2013 

8.000 UH 4.312 2.505 

 
II. Manutenção do Setor Habitacional Jardins Mangue iral 

A manutenção das áreas verdes, serviço de limpeza urbana e sistema viário são de 
responsabilidade financeira da CODHAB e executadas pela empresa responsável pelo empreendimento. 
Vistorias semanais são realizadas pelos engenheiros da DIPRO – Diretoria de Produção Habitacional, para 
certificação de que os serviços estão sendo executados e beneficiando os moradores do empreendimento.   

 
III. Setor Habitacional Riacho Fundo II – 4ª Etapa 

O Setor Habitacional Riacho Fundo II, 4ª Etapa, voltado para famílias com renda familiar bruta 
inserida no intervalo entre R$ 1.600,01 (hum mil e seiscentos reais e um centavo) e R$ 8.136,00 (oito mil 
cento e trinta e seis reais), é fruto de convênio de cooperação técnica celebrado em 2006 entre o Governo 
Federal, que doa a terra e viabiliza o financiamento das unidades por meio da Caixa Econômica Federal, o 
GDF, responsável pelas obras de infraestrutura e habilitação dos candidatos de acordo com os critérios 
habitacionais previstos na Lei 3.877/2006, e o movimento social, na figura da Associação Pró-Morar do 
Movimento Vida de Samambaia (AMMVS), que representa 203 cooperativas, responsável pelo 
licenciamento ambiental, apresentação dos candidatos beneficiários a serem habilitados e pelo 
gerenciamento da construção do empreendimento habitacional. 

 
IV. Empreendimento Paranoá Parque 

O empreendimento Paranoá Parque, cujas obras tiveram início em março de 2013, foi o 
primeiro contrato assinado, no Distrito Federal, de financiamento de empreendimento do MCMV para 
famílias de baixa renda. São 6.240 moradias destinadas às famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 
(hum mil e seiscentos reais). O valor para infraestrutura foi calculado em R$ 45 milhões, proveniente do 
Programa de Financiamento das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento-CPAC, na 
modalidade do Programa Minha Casa Minha Vida. A previsão é que as primeiras 900 unidades sejam 
entregues no início do primeiro semestre de 2014.  
 
V. Residencial Parque do Riacho 

Em janeiro de 2013 o GDF, o Banco do Brasil S.A e a construtora da J C Gontijo assinaram o 
primeiro contrato de financiamento de um empreendimento do MCMV no valor de R$ 460 milhões, para 
construção de 5.904 moradias – 4.624 apartamentos de 2 quartos e 1.280 apartamentos de 3 quartos - e 
obras de infraestrutura na Região do Riacho Fundo II, 5ª Etapa, já em andamento. O empreendimento, o 
primeiro voltado para candidatos inseridos na faixa 02 do Programa, beneficiará famílias com renda mensal 
de R$ 1.600,01 (hum mil e seiscentos reais e um centavo) a R$ 3.275,00 mil  (três mil duzentos e setenta e 
cinco reais).  

Em dezembro, 1.100 famílias habilitadas pela CODHAB assinaram contrato de financiamento 
com o Banco do Brasil, agente financeiro responsável. As primeiras 144 unidades começarão a ser 
entregues em fevereiro de 2014 àqueles candidatos que assinaram o contrato de financiamento com o 
Banco do Brasil. 
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Empreendimento Parque do Riacho – 5ª 
Etapa Habilitados 2013 Contratos Assinados UH Entregues 

5.904 UH 13.229  1.100  0 

 
VI. Santa Maria 

Em Santa Maria, as obras das 168 unidades tiveram início em janeiro deste ano com a 
previsão de conclusão para o segundo semestre de 2014, e são direcionadas para os candidatos inscritos 
no Programa Morar Bem inseridos nas faixas 2 e 3 ou seja, renda entre R$ 1.600,01 (hum mil seiscentos 
reais e um centavo) e R$ 8.136,00 (oito mil cento e trinta e seis reais). 

 
Empreendimento Santa Maria Habilitados 2013 Contratos Assinados UH Entregues 

168 UH 6.444  18  0 

 
VII. Outros Editais 

Rumo ao atingimento da meta estabelecida de prover o Distrito Federal com 100 mil novas 
unidades habitacionais completas, em 2013 foram lançados 18 (dezoito) Avisos de Chamamento  para 
seleção de empresas e entidades interessadas na construção de unidades habitacionais nas cidades de 
São Sebastião, Gama, Santa Maria, Sobradinho, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, 
Planaltina e Vila Varjão.  

 
Edital  Localidade Previsão de Oferta de UHS  

EC 01/2013 Bairro Nacional 3.872 
EC 02/2013 Crixá 2.960 
EC 04/2013 Gama 2.604 
EC 05/2013 Santa Maria 740 
EC 06/2013 Sobradinho 1.332 
EC 07/2013 Samambaia (Grupo SAM 01) 240 
EC 11/2013 Recanto das Emas 950 
EC 12/2013 Riacho Fundo II - 3ª Etapa 1.720 
EC 13/2013 Planaltina 4.608 
EC 14/2013 Varjão 144 
EC 16/2013 Nova Petrópolis 3.109 
EC 03/2013 Gama 324 
EC 08/2013 Samambaia (SAM 01 E 02) 96 
EC 09/2013 Riacho Fundo II 388 
EC 10/2013 H4 - Samambaia 594 
EC 15/2013 Samambaia 1.080 
EC 17/2013 Guará II QE 56 405 
EC 18/2013 H4 - Samambaia 702 

 
No início do segundo semestre de 2013, o Programa Morar Bem atingiu 100.067 unidades 

habitacionais prospectadas. É preciso ressaltar que este número corresponde ao somatório das unidades 
habitacionais constantes dos Editais de Chamamento Entidades e Empresas 2011/2012/2013, lançados e 
homologados, e aquelas a serem lançadas pelos Editais em elaboração. Abaixo, quadro panorâmico das 
Unidades Habitacionais prospectadas até o momento: 

 
Panorâmico Morar Bem – Unidades Habitacionais 2011/2012/2013 (Posição em 20/08/13) 

Total 
Editais Lançados 

Empresas 
Editais Lançados 

Entidades 
Editais A Lançar 

Empresas + Entidades 
Outros Total Geral  

70.412 8.021 8.666 12.968 100.067 

 
Recursos do PAC Habitação 2007 - Construção e Melho rias Habitacionais 

 
 I. QNR 2, 3 e 5 – Ceilândia/DF 

Para realizar a execução de trabalho técnico social junto à comunidade localizada na Ceilândia, 
nas QNR 2, 3 e 5, 3ª e 4ª Etapas, em outubro/2013 a CODHAB contratou um Instituto e Consultoria, pelo 
valor de R$ 488.777,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e setenta e sete reais), para a 
realização de atividades socioeducativas, seguindo 3 eixos principais: mobilização e organização 
comunitária, educação sanitária e ambiental e geração de trabalho e renda. Estima–se que 322 famílias 
serão beneficiadas com o Projeto, sendo 167 famílias com a realização de obras de melhoria de suas 
unidades habitacionais e 155 famílias com novas unidades.  
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Após autorização da CEF, a CODHAB deu início a concorrência pública nº 03/2013 para 
seleção de empresa especializada para construção de 155 unidades habitacionais unifamiliares. Serão 
investidos no total R$ 8.884.148,68. 

 
II. Setor Habitacional Sol Nascente Trecho I, II e III 

Trecho I: 
• Registro no Cartório de Registro de Imóveis do Projeto Urbanístico Trecho I; 
• Abertura de Posto de Atendimento Avançado da CODHAB; 
• 75 TCUs entregues; 
• Definição das famílias a serem remanejadas e das edificações a serem erradicadas; 
• Reuniões periódicas com os moradores, de caráter orientador, sobre as ações a serem 

implementadas na área. 
 Trecho II: 
• Assinatura de Decreto que aprova projeto urbanístico do Trecho II; 
• PTTS encaminhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 
Trecho III: 
• PTTS encaminhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 
• Aprovado projeto que tratará sobre a Borda de Ceilândia; 
• Projeto Urbanístico encaminhado para análise do GURPAR. 

 
III. Vila Varjão 

• 242 famílias convocadas para habilitação; 
• 41 famílias habilitadas à aquisição de uma Unidade Habitacional. 

 
IV. Mestre D’Armas e Arapoanga 

• PTTS em elaboração. 
 

V. Estrutural  

• Entrega de 892 escrituras de Unidades Habitacionais doadas às famílias removidas das 
áreas de risco; 

• Cadastramento Sócio-Econômico dos moradores da Quadra 04; 
• Inauguração de Posto de Atendimento Avançado da CODHAB; 
• Homologação do Edital de Chamamento 11/2012 para construção de 286 UH na Estrutural. 

VI. Vila DNOCS 

• Entrega de 429 casas, por meio de Termo de Concessão de Uso – TCU; 
• Fixação de 40 famílias. 

 
Novo Cadastro de Habitação – NCH 

O atingimento pela CODHAB da meta estabelecida para o Programa Morar Bem/Minha Casa 
Minha Vida ainda no ano de 2013, conforme descrito anteriormente, trouxe como consequência a 
necessidade imediata de se ampliar a seleção de demanda habitacional inscrita (conforme legislação 
regente, o número mínimo de famílias habilitadas deve ser de aproximadamento130 mil) aos 
empreendimentos lançados. 

 Gestora de um cadastro com mais de 411 mil  inscritos, a CODHAB optou por não reabrir o 
Novo Cadastro para novas inscrições em 2013, mas permitir a atualização de informações que não 
interferem diretamente no cálculo da pontuação/classificação do candidato inscrito tais como endereço, 
telefone e e-mail,  fundamentais para o sucesso no contato da Companhia com o candidato, convocação e 
habilitação dos inscritos. 

Uma vez contornada o principal obstáculo relacionado à convocação dos candidatos – não 
recebimento da carta de convocação em razão da inconsistência cadastral (endereço incorreto), a CODHAB 
direcionou seus esforços em direção à busca por solução para os problemas que impactavam diretamente, 
e de forma negativa, a habilitação dos convocados à aquisição de uma unidade habitacional pelo Programa 
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Minha Casa Minha Vida/Morar Bem. Foi observado que apenas 39,53% dos candidatos convocados 
concluíam o processo de habilitação com sucesso.  

Buscando conhecer profundamente esses motivos a CODHAB realizou pesquisa com os 
candidatos que não haviam comparecido ao atendimento presencial para comprovação de dados dentro do 
prazo estabelecido para habilitação, na tentativa de identificar as razões que motivaram e/ou impactaram o 
comparecimento e/ou a não habilitação dos candidatos.  

Dentre as causas identificadas estão: desconhecimento da convocação, informações 
cadastrais inconsistentes, problemas pessoais ou de saúde, demora/dificuldade em juntar documentação 
comprobatória, demora na entrega pelos Cartórios das Certidões Cartorárias, falta de recursos financeiros 
para pagamento das certidões, a demora no atendimento pelos guichês. Nesse contexto, rever, consolidar 
processos e buscar soluções inovadoras tornou-se o principal foco da Companhia.  

Com o firme propósito de melhoras o processo de habilitação do candidato convocado pelas 
causas referenciadas, a CODHAB decidiu-se por: 

• Autorizar a atualização de endereço, telefone e e-mail com o propósito de dar maior 
consistência ao cadastro. Referida ação foi apoiada pelo reforço na comunicação direcionada ao candidato 
quanto aos benefícios advindos de um cadastro atualizado;  

• Permitir o retorno do candidato após o prazo estipulado no cronograma de habilitação 
mediante apresentação de documento/declaração que justificasse a ausência;  

• Desenvolver abordagem indireta ao candidato inscrito (pop up) nos sites institucionais ( sítio 
eletrônico Morar Bem e CODHAB) divulgando relação de documentos aceitos para comprovação de dados, 
facilitando e ampliando o acesso do candidato às informações necessárias à conclusão do processo de 
habilitação;  

• Iniciar negociação com a Associação dos Notários e Registradores do DF - ANOREG, 
visando à formalização de convênio que permitisse a redução das taxas cobradas pelos Cartórios para 
emissão das 9 (nove) certidões cartorárias requeridas para habilitação do inscrito; 

• Implementar triagem prévia ao candidato convocado, realizada ainda na fila pelos 
atendentes dos Núcleos de Atendimento presencial, com o auxílio de tablet e impressora portátil. Testada 
no final de 2012, consolidou-se neste ano como estratégia acertada no sentido de imprimir qualidade e 
celeridade ao atendimento. A triagem prévia reduziu o tempo de permanência do candidato na fila e 
promoveu o incremento no número de candidatos habilitados por dia. O tempo de atendimento final ao 
candidato caiu de 50 para 30 minutos já no primeiro mês de 2013; 

• Realizar, a partir de janeiro de 2013, megaconvocações  mensais com o propósito de 
convocar e habilitar todos os candidatos remanescentes no Novo Cadastro de Habitação até o final de 
2013.  

Em 2013 o número de candidatos convocados foi 135% superior ao número de convocados  no 
ano 2012, bem como o número de habilitados, que cresceu 53% no mesmo período. Os índices de 
crescimento demonstraram o acerto das estratégias de convocação e atendimento adotadas pela CODHAB.  

Ao final do exercício, a CODHAB já havia convocado 174.481 candidatos inscritos no NCH e 
habilitado 79.346 à aquisição de uma unidade habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida/Morar 
Bem. Abaixo, quadro comparativo das convocações/habilitações nos exercícios 2012 e 2013: 

 
Relação de Inscrições por Entidades – RIE (posição em 31/12/2013) 

Total (A) 
Inscritos  NCH Convocados 2012  Habilitados 2012  Convocados 2013  Habilitados 2013  

52.945 10.986  6.227  30.447 9.641 

 
 

Relação de Inscrições Individuais – RII (posição em 20/09/2013) 

Total (B) 
Inscritos NCH  Convocados 2012  Habilitados 2012  Convocados 2013  Habilitados 2013  

323.015 41.048  25.099 92.000 38.379 
∑ (A + B) 375.960 52.034 31.326 122.447 48.020 

  
Em novembro de 2013 a CODHAB, por meio de correspondência encaminhada via Correios, 

reconvocou 64 mil candidatos inscritos no Novo Cadastro de Habitação, que já haviam sido convocados 
para habilitação nos anos 2011, 2012 e 2013 e não compareceram a um dos Núcleos de Atendimento da 
CODHAB para apresentação da documentação comprobatória, a grande maioria por desconhecimento da 
convocação, ou que tiveram sua habilitação “indeferida” por apresentarem divergência entre os dados 
cadastrados e os documentos apresentados, em desacordo com o contido no Art. 6º, do Decreto 
33.965/2012, foram reconvocados para comparecimento aos Núcleos de Atendimento da CODHAB para em 
uma segunda chance, apresentar a documentação necessária à habilitação ou solicitar reanálise em 
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conformidade com o disposto no Decreto referido anteriormente. Das 64 mil cartas encaminhadas, 
atenderam à reconvocação 3.773 candidatos. Desses, 3.145 foram habilitados à aquisição de uma unidade 
habitacional pelo Programa e 628 permaneciam em processo de comprovação de dados ou tiveram a 
habilitação negada por não atenderem aos parâmetros estabelecidos pela Política Habitacional.  

O atendimento aos candidatos idosos, deficientes e as famílias com deficientes inscritos no 
NCH-Novo Cadastro de Habitação obedece, rigorosamente, a todos os critérios de priorização 
estabelecidos pelas legislações vigentes que normatizam o tema. Em média, a cada nova convocação 12% 
dos convocados para o processo de comprovação de dados e habilitação à aquisição de uma unidade 
habitacional pertence a este público. 

O atendimento à pessoa com deficiência é realizado pelo Posto de Atendimento Avançado da 
CODHAB, na SEJUS, localizado na Estação do Metrô na 114 Sul, onde possui todos os meios de 
acessibilidade e locomoção para essas pessoas.  

 
Pessoas Idosas, com deficiência e famílias com pessoas deficientes  

Cadastro de 
Habitação 

Inscritos Convocados 2012 Habilitados 2012 Convocados 2013 Habilitados 2013 
27.755 11.795 6.334 12.947 10.984 

 
A partir de dezembro de 2013, com a aprovação da Súmula 105/2013 da CODHAB, os 

candidatos inscritos no Novo Cadastro de Habitação e portadores de doenças crônicas, inscritos como 
deficientes e que não comprovaram a deficiência, passaram a ter uma nova chance.  

A regra de pontuação aplicada aos deficientes, que determina a posição do candidato na 
relação de inscritos, foi estendida aos portadores de doença crônica inscritos no Programa Minha Casa 
Minha Vida/Morar Bem.  

 
 Programa Morar Bem Entidades 

Prezando pela idoneidade, correção e transparência do processo que envolve o Programa 
Minha Casa Minha Vida/Morar Bem sob sua gestão, a CODHAB optou pelo descredenciamento de 63 
Entidades credenciadas ao Programa, por não terem respondido, no prazo estabelecido de dez dias, à 
solicitação de esclarecimentos formalizada pela CODHAB. 

 
I - Empreendimento H4 – Samambaia - Edital de Chama mento 02/2008, Edital 07/2011 

O Edital de Chamamento 02/2008, convalidado em 2012 pela CODHAB e que habilitou 30 
entidades para o empreendimento denominado H4, teve continuidade no ano de 2013 com a habilitação de 
5.545 candidatos inscritos na Relação de Inscrições por Entidades do Novo Cadastro de Habitação com o 
objetivo de complementar a demanda habitacional ao empreendimento. O nome dos habilitados, pelos 
critérios que regem a Política Habitacional, é encaminhado às entidades credenciadas para envio e análise 
pelo agente financeiro parceiro.  

O Edital de Chamamento Entidades 18/2013 , lançado em dezembro/2013 e ainda em 
análise, convoca entidades interessadas na construção de unidades habitacionais em Samambaia, de 
forma a atender aos candidatos habilitados pelo Programa ao empreendimento H4. 

 
Encaminhamento  Localidade  Convocados Rie/Rii  Habilitados  
Até o ano de 2012 SAMAMBAIA – H4 5.545 2.020  
No ano de 2013 SMAMBAIA – H4 1.629 976 

Total 7.174 2.996 

 
II - Empreendimento Riacho Fundo II – 4ª Etapa 

Em outubro de 2013 a CODHAB retomou os procedimentos de análise da documentação dos 
indicados pela Associação com vistas à habilitação dos candidatos. O retrato do empreendimento Riacho 
Fundo II – 4ª Etapa encontra-se no quadro abaixo, levando-se em consideração os anos de 2011, 2012 e 
2013.  

Encaminhamento  Localidade Convocados Habilitados 
Até o ano de 2011  RIACHO FUNDO II – 4ª Etapa 4.738 2.533 
No ano de 2012 RIACHO FUNDO II – 4ª Etapa 174 156 
No ano de 2013 RIACHO FUNDO II – 4ª Etapa 1.291 58 

Total (2011+2012+2013) 6.203 2.747 
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III - 41 Entidades  
Visando à oferta de unidades habitacionais de forma a atender demanda do Novo Cadastro da 

Habitação dentro do Programar Morar Bem, a CODHAB lançou os Editais de Chamamento Entidades do 
Movimento Social Organizado 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15/2011 e 01, 04, 05, 06, 07, 
08 e 10/2012 para a construção de unidades habitacionais que atendessem aos associados de 41 
entidades sociais credenciadas à CODHAB, inscritos no NCH – Novo Cadastro de Habitação na Relação de 
Inscritos por Entidades – RIE.  

Entretanto, apesar da manutenção do fluxo de convocações, um dos maiores problemas 
enfrentados pelas Entidades permanece sendo a dificuldade de habilitação do candidato associado junto ao 
Agente Financeiro. O problema é, basicamente, o elevado nível de endividamento das famílias que 
influencia a capacidade de pagamento e prejudica a aprovação do crédito pelo financiador.  

 

 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4011 - Regularização de Áreas de Interesse Social  700.000 37.796 37.795 2.420 
0003 - Regularização de Áreas de Interesse Social--Distrito 
Federal 700.000 37.796 37.795 2.420 

Total do Programa  700.000 37.796 37.795 2.420 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0002 – Regularizar Assentamentos Urbanos Informais Localizados nas Áreas de Regularização de 
Interesse Social – ARIS e nos Núcleos Urbanos Impla ntados pelo Poder Público com Parcelamentos 
Ainda não Registrados. 

 
Indicadores 

 
Denominação do Indicador Unidade 

de Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

 MM/AA 
Período de 
Apuração 

Desejado/ Alcançado  Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

 Número de Escrituras 
Emitidas por Doação 

Unidade 3.600 31/05/11 Mensal 6.500/ 
5.665 

6.500/ 
2.978 

6.600 6.500 DIREG 
CODHAB 

 Número de Títulos 
Concedidos 

Unidade 1.785 31/05/11 Mensal 28.500/ 
4.342 

28.500/ 
1.045 

19.000 19.000 DIREG 
CODHAB 

 Número de Escrituras 
 para Mutuários Unidade 0 31/05/11 Mensal 

19.000/ 
1.785 

 

19.000/ 
1.785 

 
19.000 19.000 DIFIN 

CODHAB 

 
A nova Política Habitacional do Distrito Federal permitiu a formulação de programas de 

regularização capazes de enfrentar o processo de desenvolvimento urbano informal e promover a 
integração dessas áreas irregulares à cidade formal. Este processo implicou na implementação de ações 
interventivas em áreas prioritárias estabelecidas no PDOT, Núcleos Urbanos implantados inicialmente pelo 
poder público, que envolve a regularização do registro cartorário e titulação das unidades habitacionais 
localizadas nessas áreas. 
 
Regularização de Áreas de Interesse Social  

 

I. Número de Escrituras Emitidas por Doação 
Em 2013, foram emitidas 2.978 escrituras por doação, por meio de duas ações, Mutirão de 

Escrituras e GDF junto da Gente, descritas abaixo. 
 

  

Editais de Chamamento 41 Entidades – 2012/2013 
NCH – Novo Cadastro de Habitação – 
Relação RIE 

Convocados 2012/2013 Habilitados 2012/2013 
1.961 1.032 
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a) Mutirão das Escrituras  
Lançado em 2012 na cidade de Samambaia e peça importante no processo de legalização, o 

Mutirão das Escrituras continuou mobilizando os moradores das cidades já regularizadas a buscar o 
documento definitivo e legítimo de seu imóvel durante todo o ano de 2013. 

A ação do Mutirão, de braços dados com o Programa Regularizou, é seu!  tem o firme 
propósito de estimular a regularização jurídica, levando a população infraestrutura, cidadania, direito e 
segurança.  

O convênio firmado entre a SEDHAB e a Associação dos Notários e Registradores do DF - 
ANOREG/DF, firmado no ano passado, prorrogado incialmente até 31/12/13 e posteriormente até 31/12/15, 
reduziu o valor das taxas cartoriais de lavratura e registro do imóvel de R$ 1.214,85 para R$ 197,74, valor 
acessível à população.  

No ano de 2013 o Mutirão esteve presente nas cidades de Ceilândia, Estrutural e Vila DNOC’s. 
Desde o seu lançamento, a ação já beneficiou 5.031 famílias. Abaixo o quadro resumo da ação: 

 
Local  Escrituras por Doação - 2013 

Becos Ceilândia 587 
Cidade Estrutural 892 
Vila DNOC’s 468 

Total  1.947 

 
b) GDF Junto de Você 

Em novembro de 2013 o GDF lançou o programa GDF Junto de Você  com a proposta de levar 
ao cidadão os serviços e programas voltados para a população nas áreas de saúde, PROCON, DETRAN, 
Fazenda e habitação de interesse social. 

A CODHAB participou de todos os eventos realizados em 2013 promovendo a entrega de 
escrituras aos moradores das áreas definidas como de regularização de interesse social, legitimando, 
garantindo e assegurando o acesso à moradia digna.  O quadro abaixo tangibiliza a participação da 
CODHAB durante o programa GDF Junto de Você.  

 
Local  Escrituras por Doação - 2013 

Ceilândia – Setor P 331 
 Planaltina – Residencial Leste – Bairro Buritis 700 

Total  1.031 
 
II. Número de Títulos concedidos 

Em 2013, foram emitidos 440 Termos de Concessão a Título Precário (TCUs), para famílias 
residentes em Sobradinho II (Buritizinho).  

 
III. Número de Escrituras para Mutuários da Carteir a Imobiliária da CODHAB (mutuários): 

A titulação definitiva dos imóveis com financiamentos quitados (Carteira Imobiliária) também se 
constitui em ação fundamental dentro do programa temático. Trata-se da regularização jurídica dessas 
unidades habitacionais, concretizada pela entrega da escritura pública de compra e venda, documento 
definitivo de propriedade do imóvel. Abaixo segue quadro ilustrativo da entrega de escrituras dos imóveis da 
Carteira Imobiliária: 

Carteira Imobiliária 

Total 
Escrituras emitidas em 2012  Escrituras emitidas em 2013 

3.955 1.119 

 
As ações de regularização obedecem ao disposto na Lei nº 4.996, 19 de dezembro de 2012, 

marco legal da habitação social no Distrito Federal, regulamentada com advento do Decreto nº 34.210 , de 
14 de março de 2013, que dispõe sobre a regularização fundiária de interesse social e tem como público 
alvo aproximadamente 122.009 famílias.  

Sob a coordenação da CODHAB encontram-se os Projetos Integrados de Regularização das 
Áreas em ARIS, a saber: Becos do Gama, Porto Rico/Santa Maria, Arapoangas e Mestre 
D’Armas/Planaltina, Sol Nascente, Por do Sol, QNP 22 e 24, QNR 2, 3, 4 e 5, Becos/Ceilândia, Setor 
Habitacional Primavera/Taguatinga, Vila Basevi, Mansões Sobradinho, ARIS Buritis, Pontas de Quadra, 
Sobradinho II, DNOC’s/Sobradinho I, Água Quente/Recanto das Emas, Itapoã e Estrutural/SCIA e Núcleo 
Urbano São Sebastião, Setor Habitacional do Torto/Brasília, Becos e Vila São José/Brazlândia, Paranoá, 
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Riacho Fundo II, Vila Cauy, QE 44 II e QE 56 a 64/Guará, Setor Leste e Oeste/Planaltina, Vila Telebrasília e 
Vila Varjão. 

Tão logo publicado o Decreto regulamentador, foi disponibilizado requerimento de solicitação 
de regularização fundiária de interesse social no endereço eletrônico www.regularizar.df.gov.br, a ser 
preenchido pelo ocupante do imóvel até 31 de dezembro de 2013, prazo este prorrogado para 31 de 
dezembro de 2014. A extensão do prazo tem por objetivo estimular a procura da legalidade, alcançada por 
meio da regularização e escrituração do imóvel. A definição de regras claras foi mais um passo dado em 
direção à legalidade fundiária de todo o Distrito Federal, além de tornar o processo de regularização 
fundiária de interesse social transparente, ágil, justo, seguro e um instrumento coibidor da especulação 
imobiliária. 

Em julho de 2013, o Governador sancionou a Lei nº 5.135/2013 que regulamentou a 
regularização da Vila Planalto . O pontapé inicial para a regularização definitiva da Vila Planalto foi dado 
com a instalação de um Posto de Atendimento da CODHAB no local, durante 17 dias, das 08 às 20h, para 
acolhimento de documentação e orientação a respeito do preenchimento do requerimento de regularização 
fundiária de interesse social. Como resultado da ação, 1.200 famílias  apresentaram a documentação 
solicitada. A expectativa da CODHAB é de que a escritura definitiva seja entregue já no primeiro semestre 
de 2014. 

Para auxiliar o cidadão a agilizar a regularização de seu imóvel, a CODHAB ampliou o número 
de Postos Avançados de atendimento ao público nas cidades e assentamentos a serem regularizados que, 
além de possibilitarem a formalização de processos, recebimento de documentação e habilitação de 
candidatos em tempo real, estão aptos a oferecer orientação e auxílio no preenchimento do requerimento 
de solicitação de regularização fundiária de interesse social, disponível apenas pela internet. São estruturas 
permanentes e/ou provisórias, nas áreas do Varjão, Planaltina, Riacho Fundo II, Vila Planalto II, Santa 
Maria, Setor Habitacional Ribeirão (Porto Rico), Vila São José - Brazlândia, Recanto das Emas, São 
Sebastião, Vila Telebrasília, São Sebastião e Estrutural que, somados aos instalados em 2012 no Sol 
Nascente/Ceilândia e Setor Habitacional Buritis/Sobradinho II, encerra 2013 com 15 PAA - Postos 
Avançados de Atendimento da CODHAB.  

O planejamento da CODHAB é estar presente em cada uma das áreas de que carecem de 
intervenção do Estado para regularização fundiária das áreas de interesse social. Até 31/12/2013 foram 
recebidos na CODHAB 19.176 requerimentos de solicitação de regularização fundiária de interesse social.  
A equipe da Diretoria de Regularização de Interesse Social, criada e estruturada para fazer frente às ações 
de regularização dos parcelamentos informais consolidados previstos no PDOT já iniciou a análise desses 
requerimentos. 

Anteriormente ao advento da Lei nº 4.996/12 e do decreto regulamentador, a CODHAB já vinha 
conduzindo projetos de regularização fundiária, com ações em andamento voltadas para alguns 
assentamentos urbanos que a partir de 2013 passaram a integrar as ações macro de regularização, 
amparadas pela nova Legislação, são eles:  

 
Assentamento  Ações de Regularização 2013  

Sobradinho II – Buritizinho Emissão de 20 TCU – Termo de Concessão de Uso 
Inauguração de Posto de Atendimento Avançado da CODHAB; 

Sobradinho II – COER Homologação de resultado do Edital 03/12 para construção de 33 unidades habitacionais; 

Mansões Sobradinho I e II 
Elaboração de Projeto Urbanístico e de Parcelamento da área, visando regularização fundiária, 
ocupacional e de titularidade; 

Porto Rico Negociação com representante dos donos da terra; 
Reunião com lideranças locais; 

Becos de Brazlândia 

Regularização Urbanística, Fundiária e de Ocupação da Terra, visando à legalização dos lotes em 
nome das famílias beneficiadas. 
Instalação de Posto de Atendimento Avançado da CODHAB para recebimento de documentação com 
vistas à regularização fundiária; 

Becos de Ceilândia Regularização Fundiária e ocupação dos becos, visando à legalização dos lotes para as famílias 
beneficiadas. 

Recanto das Emas 
Elaboração de Projeto de obra de infraestrutura elétrica e de água e esgoto; 
Reuniões com as famílias ocupantes de lotes compartilhados, objetivando a regularização fundiária 
das unidades habitacionais, visando a entrega das escrituras de titularidade da terra. 

Riacho Fundo II – 3ª etapa 
Elaboração de diagnóstico sobre quantidade de famílias irregulares em área destinada ao Programa 
MCMV/Morar Bem, nas QS 14 e 25; 
Inauguração de Posto de Atendimento Avançado da CODHAB; 

Setor Habitacional Buritis 
– Vila Buritizinho 

440 TCUs entregues; 
Projetos de infraestrutura concluídos; 

Vila Cauhy  
Elaboração de Projeto Urbanístico e de parcelamento da área, visando Regularização Fundiária, 
Ocupacional e de Titularidade, mediante emissão de Escritura de Propriedade em nome das famílias 
beneficiadas;  

SMAFF – Taguatinga 27 famílias habilitadas; 
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Assentamento  Ações de Regularização 2013  
19 removidas para área regular; 
Acompanhamento junto a SEDEST do repasse do auxílio social às famílias remanejadas 
temporariamente;  
Entrega unidade habitacional a quatro (4) famílias removidas já habilitadas; 

Vicente Pires  Realização de reuniões com lideranças locais e legislativo Distrital; 
Fercal Realização de reuniões com lideranças locais; 

São Sebastião 

Regularização Urbanística, Fundiária e de Titularidade, visando a emissão das Escrituras de 
Propriedade para as famílias beneficiadas; 
Instalação de Posto de Atendimento Avançado da CODHAB para entrega de documentos necessários 
à regularização fundiária; 

Setor Residencial Leste e 
Oeste 

Regularização fundiária e de ocupação da terra, visando à legalização das Unidades Habitacionais, 
mediante emissão das Escrituras de propriedade em nome das famílias beneficiadas; 
Instalação de Posto Avançado de Atendimento na Administração Regional de Planaltina para orientar 
e auxiliar os moradores em relação ao processo de regularização fundiária; 

Vila Basevi Projeto Urbanístico e Memorial Descritivo concluído; 
Projeto de Infraestrutura em elaboração pela empresa contratada; 

Pontas de Quadra de 
Sobradinho II: 

Regularização Urbanística, Fundiária e de Ocupação da Terra, visando à legalização das Unidades 
Habitacionais, mediante emissão das Escrituras de propriedade em nome das famílias beneficiadas. 

Pontas de Quadra de 
Taguatinga:  

 Regularização Urbanística, Fundiária e de Ocupação da Terra, visando à legalização das Unidades 
Habitacionais, mediante emissão das Escrituras de propriedade em nome das famílias beneficiadas. 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária E Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

1110 - Execução de Obras de Urbanização  25.949.000 94.449.000 780.005 463.791 
9565 - Execução de Obras de Urbanização-CODHAB-Distrito 
Federal 

25.949.000 94.449.000 780.005 463.791 

Total do Programa 25.949.000 94.449.000 780.005 463.791 

 
Objetivo Específico 

A CODHAB não possui objetivos específicos relaciona dos ao programa.  Os recursos 
orçamentários alocados no nesse Programa foram aplicados em obras de drenagem de águas pluviais e de 
pavimentação asfáltica nas 4ª e 5ª etapa no Riacho Fundo II, obras de infraestrutura e urbanização nas 
regiões do Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Paranoá Park e na contratação da empresa ATEMPO 
FACILITIES de Engenharia, responsável pela elaboração de projeto de construção do galpão da CODHAB, 
localizado no SIA, solução para questão do Acervo Documental da CODHAB. 

 

2.  Outras Realizações 
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  117.780 27.780 9.486 9.486 
0035 - Modernização de Sistema de Informação-Codhab- Plano 
Piloto 117.780 27.780 9.486 9.486 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 200.000 950.000 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  8.169.837 10.252.128 10.237.113 10.237.113 
8708 - Administração de Pessoal-Codhab-Distrito Federal 8.169.837 10.252.128 10.237.113 10.237.113 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  1.300.000 1.300.000 1.270.443 1.270.443 
9547 - Concessão de Benefícios A Servidores-Codhab- Plano 
Piloto 1.300.000 1.300.000 1.270.443 1.270.443 
8505 - Publicidade e Propaganda  823.784 637.600 587.600 565.500 
8675 - Publicidade e Propaganda-Publicidade Institucional-
Codhab- Plano Piloto 823.784 637.600 587.600 565.500 
8517 - Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  3.310.000 7.881.409 6.792.401 5.621.006 
9625 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Codhab- Plano Piloto 3.310.000 7.881.409 6.792.401 5.621.006 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
Total do Programa  13.921.401 21.048.917 18.897.043 17.703.548 

Os recursos alocados neste Programa são direcionados em ações realizadas de forma 
contínua e necessárias à manutenção da máquina administrativa e realização das atividades fim e meio da 
Companhia.  

Resultados em Destaque 
 
I. Modernização do Sistema de Informação 

Entre os meses de julho e dezembro de 2013, a CODHAB licitou e contratou os serviços de 
empresa para a locação de impressoras digital, ampliando seu parque tecnológico, imprimindo agilidade e 
modernização à execução dos serviços diretamente relacionados a TI. 

 
II. Sistema de Monitoramento da Demanda Habitacional In dicada  

Com o objetivo de acompanhar e controlar a demanda a ser indicada (candidatos habilitados) 
às Empresas do ramo da construção civil vencedoras dos Editais de Chamamento, a equipe de TI da 
CODHAB, em conjunto com a área responsável pela convocação e habilitação dos inscritos, desenvolveu 
sistema de controle, acompanhamento e monitoramento da Demanda Habitacional Indicada às empresas.   

As empresas construtoras têm a sua disposição, via sistema de monitoramento, relação dos 
candidatos habilitados que realizaram primeira opção para o empreendimento sob sua responsabilidade.  A 
partir de determinado estágio da obra, as empresas convocam os habilitados, via carta registrada com AR, 
telefone e serviço de mensagens (SMS), para a escolha de uma unidade habitacional, entrega de 
documentos, análise econômico-financeira e posterior encaminhamento ao agente financeiro parceiro para 
contratação do financiamento. O processo respeita a escolha do candidato pelo empreendimento e sua 
classificação no NCH – Novo Cadastro de Habitação.  

A desistência de uma das opções pode ser formalizada pelo candidato, diretamente na 
construtora. Ato sequente, a empresa informa a desistência do candidato ao seu empreendimento, libera a 
unidade habitacional e, automaticamente, o nome do candidato é disponibilizado para abordagem pela 
construtora responsável pelo empreendimento escolhido em segunda opção. Todas as etapas do processo, 
desde a escolha até a conclusão da venda da unidade habitacional, inclusive os endereços das unidades 
em construção podem ser acompanhadas, tanto pelas empresas vencedoras quanto pela CODHAB, 
diretamente no sistema de Monitoramento da Demanda Habitacional .  

O desenvolvimento de um sistema de gestão imprimiu amplitude, agilidade, segurança e 
transparência ao acompanhamento, monitoramento e controle da situação dos candidatos inscritos pós-
habilitação. Como valor agregado a este controle e em atendimento às demandas por informação acerca do 
momento pós-habilitação, em sua maioria vindas pelos canais de relacionamento com o cidadão, a 
CODHAB iniciou o envio de correspondência aos candidatos habilitados informando e orientando sobre os 
próximos passos após a conclusão do processo de habilitação, quando e como ele terá acesso à sua 
moradia própria. 

Na página seguinte está apresentado um quadro ilustrativo da quantidade de habilitados pelo 
Programa, distribuídos pelos empreendimentos de acordo com a primeira opção informada pelo candidato:  

Empresa Empreendimento Grupo Unidade Candidat
os 

Deficien
tes 

Idosos  Renda 

JG Gontijo Engenharia S.A Riacho Fundo II (Metro(Apto 2 Quartos Metro 01 462 3.284 111 109 1.600,01 a 3.275,00 
JG Gontijo Engenharia S.A Riacho Fundo II (Metro(Apto 2 Quartos Metro 01 1.280 7.986 292 208 1.600,00 a 6.540,00 
Engenharia Carvalho 
Accioly Ltda 

Santa Maria Apto 2 Quartos SMaria 02 
84 1083 55 26 

1.600,01 a 6.540,00 

Engenharia Carvalho 
Accioly Ltda 

Santa Maria Apto 2 Quartos SMaria 03 
84 120 6 1 

1.600,01 a 6.540,00 

Skala Construtura Ltda Samambaia Apto 3 Quartos SAM 04 40 6011 191 140 1.600,01 a 6.540,00 
APEX Engenharia Comércio 
e Indústria Ltda 

Samambaia Apto 3 Quadrots SAM 05 
44 1.880 68 33 

1.600,00 a 6.540,00 

Engenharia Carvalho 
Accioly Ltda 

Gama Apto 2 Quartos GAM 04 
84 944 48 55 

1.600,01 a 6.540,00 

Engenharia Carvalho 
Accioly Ltda 

Gama Apto 3 Quartos GAM 03 72 4.365 141 97 1.600,01 a 6.540,00 

Veja Construtora Sobradinho Apto 2 Quartos SOB 2 72 3.590 117 137 1.600,01 a 6.540,00 
Veja Construtora Sobradinho Apto 2 Quartos SOB 3 72 478 22 16 1.600,01 a 6.540,00 
 Recanto das Emas Apto 2 Quartos REMAS 01 1.056 8.171 1.022 449 Até 1.600,00 
 Riacho Fundo 3º Etapa Apto 2 Quartos RFUNDII-01 1.032 18.809 1.730 1.323 Até 1.600,00 
 Paranoá Apto 2 Quartos Paranoá 01 6.240 5.117 408 324 Até 1.600,00 
Jardins Mangueiral Jardins Mangueiral sobrado 2 Quartos Mangueiral 0 3.198 86 73 Até 1.600,00 
Jardins Mangueiral Jardins Mangueiral sobrado 3 Quartos Mangueira 0 3.074 159 94 2.488,00 a 7.464,00 
Jardins Mangueiral Jardins Mangueiral Apto 2 quartos s/ 

elevador 
Mangueira 0 1.979 55 72 2.488,00 a 7.464,00 
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Empresa Empreendimento Grupo Unidade Candidat
os 

Deficien
tes 

Idosos  Renda 

Vivence Construtora e 
Incorporadora 

Samambaia apto 3 quartos SAM 02 
40 2.569 69 41 

1.600,01 a 6.540,00 

APEX Engenharia e 
Incorporadora 

Samambaia Apto 2 Quartos SAM 03 
44 1.310 64 76 

1.600,01 a 6.540,00 

APEX Engenharia e 
Incorporadora 

Samambaia Apto 2 Quartos SAM 05  973 455 20 18 1.600,01 a 6.500,00 

  Riacho Fundo 3º Etapa apto 2 quartos RFundo II – 
02 848 2.849 171 192 

Até 1.600,00 

 Vargem da Benção Trecho 01 Apto 2 
quartos 

Vargem da 
Benção 
Trecho 01 

4.000 2 1 1 
Até 1.600,00 

 Vargem da Benção Trecho 01 Apto 3 
quartos 

Vargem da 
Benção 
Trecho 01 

1.120 32 1 0 
1.600,00 a 3.275,00 

 Vargem da Benção Trecho 02 Apto 3 
quartos 

Vargem da 
Benção 
Trecho 02 

1.120 11 2 0 
1.600,00 a 3.275,00 

 Vargem da Benção Trecho 03 Apto 3 
quartos 

Vargem da 
Benção 
Trecho 03 

1.136 4 0 1 
1.600,00 a 3.275,00 

 Vargem da Benção Trecho 04 Apto 3 
quartos 

Vargem da 
Benção 
Trecho 04 

1.136 3 0 0 
1.600,00 a 3.275,00 

Sem opção vigente 3.517    

 

III. Publicidade e Propaganda 
Em junho de 2013 a CODHAB passou a publicar eletronicamente a lista dos convocados e 

habilitados pelo Programa Morar Bem. Até aquela data, as relações eram disponibilizadas apenas no DODF 
com custo elevado para a Companhia. A medida reverteu-se em uma economia média mensal acima de R$ 
200 mil. A economia obtida, disponibilizou recursos para aplicação em ações necessárias à implementações 
e otimização de outras atividades administrativas da Cia. 

 

IV. Administração de Pessoal - Estrutura Organizaci onal 
A tangibilização do planejamento elaborado para o ano de 2013 com vistas ao atingimento da 

meta estabelecida de prover 100 mil famílias com uma unidade habitacional, teve como suporte a gestão 
eficiente e eficaz dos recursos financeiros, técnicos, administrativos e humanos disponíveis na Companhia, 
bem como a tempestividade adotada na implementação de ações inovadoras e de infraestrutura ao longo 
do ano. 

Para atingir as metas e desafios impostos pelas Politicas Habitacionais definidas pelo Governo 
do Distrito Federal foi necessário o reestudo da estrutura organizacional da CODHAB a luz de suas 
competências legais, assim como o mapeamento dos processos, procedimentos e métodos utilizados para 
a realização de um trabalho de qualidade, com o objetivo de otimizar os recursos humanos, materiais e 
financeiros, proporcionando maior eficiência, eficácia e celeridade ao atingimento dos objetivos colimados. 

 
Contratada em dezembro/2012, a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços Ltda – EPP deu 

início em fevereiro/2013 à análise e diagnóstico da Companhia, com o principal objetivo de elaborar 
propositura de reestruturação organizacional, redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos dos 
processos organizacionais, bem como a elaboração de plano de cargos, carreiras e salários, de forma a 
adequar a CODHAB aos desafios propostos, potencializar os recursos humanos, materiais, financeiros e 
contribuir para o atingimento dos objetivos e metas propostos de forma eficiente e eficaz.  

Paralelamente ao trabalho da Consultoria e premida pelos direcionamentos e metas traçadas 
para a Companhia dentre elas, a necessidade de promover a regularização fundiária do Distrito Federal, a 
CODHAB promoveu uma readequação preliminar em sua estrutura física e de cargos criando a DIREG - 
Diretoria de Regularização de Interesse Social, com foco exclusivo nas políticas e ações de 
regularização fundiária de interesse social, com o propósito de aperfeiçoar seu funcionamento, aprimorar os 
métodos de trabalho e agilizar a execução das atividades relacionadas a regularização fundiária de 
interesse social, e alterou o nome da DITEC-Diretoria Técnica  para DIPRO-Diretoria de Produção 
Habitacional.  Cabe ressaltar que a readequação adotada não implicou em aumento de custos para a 
CODHAB. 

V. Atendimento ao cidadão: força de trabalho e aten dimento presencial 
Em razão da regulamentação da norma relacionada à Regularização Fundiária de Interesse 

Social, da intenção de instalar Postos de Atendimento Avançado em carentes da intervenção do Estado, da 
adoção de megaconvocações mensais e dos resultados positivos obtidos com a realização de pré-triagem 
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na fila com a utilização de tablets, a CODHAB precisou ampliar sua força de trabalho voltada diretamente ao 
atendimento presencial à população. Para tanto, licitou e contratou 100 (cem) novos atendentes que, 
somados aos 62 já em atividade, ampliaram em mais de 100% o acesso do cidadão à Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional. 

O reforço do quadro funcional foi alvo de capacitação ao longo do último trimestre de 2013, 
principalmente com relação à nova política de Regularização Fundiária de Interesse Social e às normas 
pelas quais a política é regida. Permanecendo na busca pela proximidade com o público alvo das políticas 
habitacionais, a CODHAB transferiu o serviço de Protocolo da Sobreloja para o térreo do Edifício SEDHAB, 
assegurando facilidade de acesso à Companhia, agilidade no retorno da resposta ao cidadão, no 
cumprimento dos prazos estabelecidos e no fluxo de recepção e encaminhamento dos documentos entre os 
diversos remetentes e as áreas destinatárias.  

Segue abaixo Quadro Demonstrativo do Atendimento Pessoal ao Público: candidatos e 
mutuários do sistema de habitação do Distrito Federal: 

 

Atendimento NUATs Projeção Anual 
Demonstrativo por amostragem de quatro meses de 201 3 
agosto  setembro  outubro  novembro  

Aquisição 58.586 6.110 2.611 6.025 3.580 
Aquisição Deficiente 4.631 372 325 386 326 
Regularização 2.267 129 119 52 130 
Regularização Deficiente 39 3 2 0 1 
Financeiro 5.693 1000 874 927 828 
Financeiro Preferencial 2.598 314 419 509 567 

Total  73.814 7.908 4.350 7.899 5.432 

 
VII. Lei de Acesso à Informação – LAI 

Marco histórico em matéria de transparência pública, a Lei Distrital nº 4.990, 12 de dezembro 
de 2012, que regula o direito ao acesso à Informação, entrou em vigor no dia 12 de abril de 2013. Qualquer 
interessado poderá pedir informações a qualquer órgão público sem a necessidade de uma justificativa para 
seu pedido. A nova Lei inaugura a cultura do acesso, com a superação da cultura do sigilo.  Assim, com a 
entrada em vigor da Lei Distrital de Acesso à Informação em abril de 2013, a CODHAB disponibilizou em 
seu site o sistema e-SIC – Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão, por meio do qual passou a receber 
todas as demandas por informação que tenham por a base a LAI – Lei de Acesso à Informação.  

Considerado o órgão mais demandado desde a inauguração do serviço, de acordo com 
levantamento feito pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle Interno, a CODHAB apresenta o 
seguinte resultado: 675 consultas encaminhadas e respondidas ao consulente. O número reflete de forma 
direta a relevância que o tema habitação ocupa no cenário das políticas públicas implementadas pela atual 
gestão governamental. 

 
VIII. Canais de atendimento  

Com o significativo incremento em 2013 no número de convocações e habilitações à aquisição 
de moradia própria em comparação com 2012, e ao sucesso do programa Regularizou, é Seu!,  a procura 
por informações pelo cidadão sobre os Programas sob a gestão da Companhia também aumentou.  Em 
resposta ao desafio de atender ao aumento da demanda sem perder a qualidade da informação prestada, 
em julho de 2013 o atendimento telefônico da CODHAB foi migrado para a Central de Atendimento 
Telefônico do Governo do Distrito Federal-156. Desde então, toda e qualquer informação relacionada aos 
Programas Minha Casa Minha Vida/Morar Bem e às ações de Regularização de Áreas de Interesse Social 
passou a ser prestada, também, por aquela Central Telefônica.  

Até julho de 2013, o atendido telefônico era prestado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, 
pela Central de Atendimento e Informação da CODHAB-CAT, criada como canal de relacionamento 
complementar aos Núcleos de Atendimento-NUATE, ao TAG e ao Fale Conosco.  Pelo CAT, era possível 
esclarecer dúvidas, obter orientação e informações relacionadas aos processos de cadastramento, 
convocação, habilitação, aquisição e escrituração da unidade habitacional, bem como realizar uma 
denúncia ou reclamação.  

A Central esteve no ar por 204 dias úteis e atendeu a 105.231 ligações. 500 atendimentos/dia 
em média. Entre janeiro e junho de 2013 foram 49.370 ligações atendidas. O principal ganho auferido com a 
migração do atendimento da CODHAB para o telefone 156 foi a ampliação do número de atendentes e do 
horário de atendimento ao público, que passou a ser das 7h às 19h, ininterruptamente, de segunda a sexta-
feira.  
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O novo sistema de informação conta com funcionários especializados e treinados pela 
CODHAB sobre os temas mais pululantes relacionadas à habitação (cadastro, convocação, habilitação, 
prazos e datas, documentação, locais e horário de atendimento, empreendimentos, etc.) e regularização 
(escrituras, mutirões, preenchimento de requerimento de regularização, prazos, resultado das análises, 
etc.). Nos 5 meses de atividade foram 73.232 ligações recebidas pela Central 156, em média 665 
ligações/dia. 

Outro canal de comunicação com o cidadão é o Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG 
(Tomás Antônio Gonzaga), cedido pelo Governo do Estado da Bahia, no qual foram registradas e 
respondidas no ano aproximadamente 1.060 consultas sendo 59% encaminhando reclamações, 40% 
solicitando informações e 1% contendo sugestões. 

Pelo canal FALE CONOSCO foram registradas e respondidas 16.139 mensagens, 
aproximadamente 70 consultas/dia, uma vez que o canal permanece aberto para registro durante os finais 
de semana. Em comparação ao ano anterior identificamos um incremento no número de consultas que 
pode ser explicado, em parte, pelo período de assimilação e consolidação pela sociedade do canal 156, e 
pelo redirecionamento para o FALE CONOSCO de demandas encaminhadas equivocadamente ao canal E-
SIC.  

Os canais Fale Conosco, TAG e E-SIC são ferramentas eletrônicas que, somadas ao 
atendimento telefônico realizado pelo número 156, informam, esclarecem, orientam, ampliam e aproximam 
a CODHAB da sociedade civil. Configuram-se, ainda, em importante instrumento medidor e avaliador da 
eficiência e clareza das informações disponíveis acerca das ações, programas e serviços desenvolvidos e 
prestados pela CODHAB, possibilitando que os ajustes necessários aconteçam com a tempestividade 
necessária. Juntos, somaram 140.476 mil atendimentos à população sobre as ações do Governo no que se 
refere às políticas habitacionais públicas implementadas e implementação pela CODHAB. 

Sabedora das qualidades necessárias a um site institucional, principalmente quando o tema é 
interação e comunicação com os usuários de seus Programas e Serviços, desde 2012 a CODHAB vem 
investindo na modernização do canal internet, ampliando o conteúdo disponível, aprimorando a estrutura, 
dinâmica e amigabilidade. Investir no vínculo empresa-público também é promover a redução do 
atendimento presencial e telefônico, priorizar a transparência, a agilidade e a facilidade no acesso às 
informações.  

Ciente do importante papel desempenhado pela disseminação e equalização da informação 
entre a força de trabalho para o atingimento das metas e objetivos propostos, a CODHAB deu início, no ano 
de 2013, ao fortalecimento de seu processo de comunicação interna. O pontapé inicial foi dado com a 
divulgação dos números macros do Programa Morar Bem, atualizados periodicamente e disponibilizados na 
tela de todos os desktops da Companhia: número de famílias convocadas e habilitadas, imóveis lançados e 
entregues por programas habitacionais e de regularização e número de escrituras entregues. A proposta é 
que a partir de 2014 essas informações sejam veiculadas em circuito interno de TV, com mídia totalmente 
elaborada pelas equipes gestoras da comunicação e tecnologia. Com este propósito, a CODHAB já adquiriu 
2 (duas) TV’s de 50”, a serem estrategicamente colocadas nas áreas de maior circulação interna.  

Os canais eletrônicos intranet, internet e e-mail corporativo também passaram a ser 
priorizados, principalmente quando a agilidade, amplitude e rapidez na disseminação de determinado dado, 
ato ou decisão faz-se necessário. Como consequências de uma comunicação interna mais efetiva, 
constatamos ampliação na visão sistêmica da força de trabalho em relação aos processos internos e 
conquistas externas, sentimento de valoração e eficiência, maior comprometimento com as tarefas 
executadas, metas e objetivos a serem atingidos. Uma significativa mudança de comportamento que trará 
ganhos a médio e longo prazos. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 147, inciso XIII da resolução 038/TCDF de 30 de 
outubro de 1990, a CODHAB contratou a empresa Maciel Auditores S/S EPP para a prestação de Serviços 
Técnicos de Auditoria Contábil, objetivando análise e emissão de parecer da gestão contábil, financeira, 
orçamentária patrimonial e prestação de contas, referentes ao exercício de 2013, reforçando o compromisso 
assumido pela Companhia com a transparência, imparcialidade e eficiência, princípios vetores que regem a 
administração pública. 

 

IX. Concurso CODHAB  
Em julho de 2013 foi instituído Grupo de Trabalho com a finalidade de realizar estudos técnicos 

objetivando a contratação de Instituição para planejamento, organização e execução de concurso público 
para seleção de candidatos às vagas para diversos cargos na Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal – CODHAB. O referido certame foi autorizado pelo CPRH – Conselho de Política de 
Recursos Humanos e homologado pelo Governador Agnelo. 
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O grupo foi composto por 2 (dois) funcionários da CODHAB e 2 (dois) funcionários da SEAP – 

Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal. Em setembro de 2013 o grupo submeteu Projeto 
Básico à SUGEP – Subsecretaria de Gestão de Pessoas encaminhado a área responsável pela condução 
do processo de licitação e contratação de empresa para elaboração do certame dentro da SEAP. 
Interrompido em setembro de 2013 pelo Ministério Público, o processo de seleção e contratação de 
entidade para a elaboração do referido concurso foi retomado em novembro de 2013. 

 
X. Nova Sede 

Com a determinação do Governador Agnelo de que todos os órgãos do executivo funcionarão, 
a partir de julho de 2014 no novo Centro Administrativo do GDF localizado na cidade de Taguatinga, a 
CODHAB reencaminhou os esforços e os recursos direcionados à construção de sua sede própria, 
processo iniciado em 2012, para solucionar a questão do Acervo Documental da companhia que demanda 
espaço maior, com novas prateleiras, ampliação da força de trabalho e novas ferramentas para guarda e 
manuseio dos papéis. 

 
XI. Expresso da Habitação 

Em 2013 teve início o processo licitatório para aquisição de duas unidades semirreboques, 
cavalo mecânico e equipamento de comunicação, com vistas à viabilização do Projeto Expresso da 
Habitação, aprovado em 2012. O referido processo foi interrompido pelo TCDF – Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, solicitando que se “faça constar no correspondente procedimento licitatório estudo que 
demonstre a existência de demanda constante e duradoura de modo a justificar a aquisição pretendida”. A 
CODHAB encaminhou parecer técnico em atendimento à solicitação do egrégio Tribunal, que até o 
fechamento deste relatório não havia dado encaminhamento ao assunto.  

 
XII. Nova Administração 

Em agosto de 2013 o GDF promoveu mudança na liderança máxima da empresa e da Diretoria 
de Regularização de Interesse Social, com o objetivo de imprimir celeridade às políticas de habitação e 
regularização fundiária do Distrito Federal. 

 

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Alguns fatores foram de fundamental importância para que a CODHAB chegasse ao fim de 
2013 vencedora, modernizada, ágil, preparada e segura para dar continuidade a sua missão de prover 
soluções para as questões habitacionais – zerar o déficit habitacional -, e fundiária do Distrito Federal - 
promover a regularização fundiária, urbanística, ambiental e jurídica das áreas declaradas de interesse 
social. São eles:  

- Consolidação da pré-triagem como estratégia de atendimento ao cidadão convocado;  

- Criação da DIREG-Diretoria de Regularização de Interesse Socia l, consequência direta 
da publicação do Decreto 34.210/2013 que regulamentou a Lei 4.996/2012 ;  

- Migração do atendimento telefônico para a Central 156 que promoveu, de forma simultânea, 
a ampliação no horário de atendimento telefônico ao cidadão e a liberação de mão de obra para o 
atendimento pessoal; 

- Aperfeiçoamento do sistema gestor do programa Morar Bem e o aprimoramento das 
informações gerenciais, fundamentais ao acompanhamento e gerenciamento do atendimento presencial, 
permitindo a readequação das ações e correção das estratégias em tempo real;  

- Permanente modernização dos processos tecnológicos e,  

- Contratação e treinamento de mão de obra terceirizada, que veio equilibrar o quadro de 
pessoal à crescente demanda. 

 
As realizações da CODHAB durante o exercício 2013  podem ser medidas não só pelo 

reconhecimento da sociedade em geral e dos envolvidos com as políticas habitacionais, como também pela 
seriedade com que o tema é tratado internamente, cuja dimensão pode ser tangibilizada pelas conquistas 
listadas abaixo: 
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- Premiação do Programa Morar Bem com o Selo do Mérito 2013 , na categoria Grande 
Impacto Regional, pelo terceiro ano consecutivo; 

- Premiação do Novo Cadastro de Habitação com o Prêmio e-Gov 2013 – Prêmio 
Excelência em Governo Eletrônico , na categoria e-Administração Pública, até então inédito para 
CODHAB; 

- Planejamento e organização do concurso público para provimento de cargos efetivos do 
Quadro de Pessoal da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal em conjunto com a 
SEAP;  

- Aprovação e Publicação do Decreto Regulamentador 34.210/2013; 

- Criação da DIREG – Diretoria de Regularização de Interesse Social; 

- Desenvolvimento e implantação do sistema de Monitoramento da Demanda Habitacional ;  

- Contração de 100 novos  funcionários terceirizados  voltados exclusivamente para 
prestação de serviços de atendimento ao público, recebimento e avaliação de documentos e demais tarefas 
correlatas ao atendimento dos candidatos inscritos no Programa Morar Bem e Regularizou é seu!;  

- 19.176 Requerimentos de Regularização de Interesse Social recebidos na CODHAB; 

- Implantação de 12 Postos de Atendimento Avançado da CODHAB nas Administrações 
Regionais; 

- Redução do tempo de atendimento presencial em 20 minutos/candidato; 

- 135% a mais de candidatos convocados para habilitação em relação ao exercício anterior; 

- 53% a mais de candidatos habilitados em relação ao exercício anterior; 

- 122.447 candidatos convocados para habilitação, sendo 12.947 idosos ou deficientes; 

- 48.020 candidatos habilitados à aquisição de uma unidade habitacional, sendo 10.984 
idosos ou deficientes;’ 

- Reconvocação de 64 mil candidatos que não atenderam à primeira convocação; 

- 1.105 escrituras encaminhadas aos Cartórios de Registro de Imóveis no Distrito Federal;  

- 1.947 escrituras entregues, por intermédio do Mutirão das Escrituras, assim distribuídas: 
468 escrituras entregues na Vila DNOCS, Sobradinho; 587 escrituras entregues nos Becos da Ceilândia; 
892 escrituras entregues na Cidade Estrutural;  

- 1.031 escrituras entregues no evento GDF Junto de Você, assim distribuídas: 331 no Setor 
P-Ceilândia e 700  no Residencial Leste-Planaltina; 

- 602 escrituras entregues diretamente aos mutuários no Núcleo de Atendimento;  
- 49.370 mil atendimentos realizados pela CAT-Central de Atendimento CODHAB, entre 

janeiro e julho 2013; 

- 73.232 atendimentos realizados pelo telefone 156, entre julho e dezembro 2013;  

- 17.199 consultas registradas e respondidas pelo Fale Conosco e sistema TAG;  

- 675 consultas registradas e respondidas pelo e-SIC, Portal de Transparência;  

- 26.067 unidades habitacionais lançadas pelos Editais 2013, totalizando 100.067 unidades 
habitacionais prospectadas; 

- 26.453 unidades habitacionais em construção; 

- 6.980 mil unidades habitacionais concluídas no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, em 
São Sebastião; 

- Assinatura do primeiro contrato de financiamento en tre o GDF e o Banco do Brasil 
para o Programa Morar Bem  – empreendimento Residencial Parque do Riacho – Riacho Fundo II, para 
construção de 5.904 unidades habitacionais para famílias com renda mensal entre R$ 1.600,01 e R$ 
3.275,00.  

- Homologação do Edital 03/12 para construção de 33 unidades habitacionais no Centro de 
Orientação e Educação Rural (COER); 

  
 Entretanto, para que a CODHAB prossiga bem sucedida no cumprimento das metas e 

desafios impostos pela Política Habitacional do Distrito Federal, é preciso que as ações de melhoria, 
reavaliação e implantação da nova estrutura organizacional da CODHAB não sejam descontinuadas.  
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O grande incremento nas atividades desta Companhia atesta o empenho e a seriedade que a 
CODHAB/DF vem adotando na execução das Políticas de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal, principalmente no que tange à regularização urbanística ambiental e fundiária, a construção de 
moradias e a redução do déficit habitacional.  

Apesar do sucesso no atingimento de algumas metas e índices propostos para a Companhia, 
outros ficaram aquém do esperado tendo em vista dificuldades encontradas na execução do planejamento 
definido preliminarmente e na continuidade das ações iniciadas anteriormente. 

Citamos algumas dificuldades que impactaram negativamente o êxito do planejamento definido 
para a Companhia: 

- Subdimensionamento da Equipe de Servidores : apesar da readequação promovida em 
sua estrutura organizacional e da contratação de 100 funcionários terceirizados, a CODHAB continua com 
uma estrutura subdimensionada em relação às suas necessidades, principalmente quando colocamos em 
perspectiva o extenso trabalho de regularização fundiária de interesse social a ser realizado sob a égide da 
nova legislação. Outra meta impactada pelo subdimensionamento da força de trabalho é a realização da 
novação dos contratos de crédito imobiliário com cobertura do FCVS. A expectativa de que se concretizasse 
a contratação de empresa especializada na análise, depuração, homologação, habilitação e novação 
desses contratos não se configuraram realidade, tendo sido o processo licitatório interrompido para análise 
pelo TCDF. Sem resposta até o momento.   

- Insuficiência de bases de dados que retratem a situação das famílias que necessitam de 
regularização fundiária e de qualificação de moradia: É necessário promover o recenseamento imobiliário e 
construir uma base de dados voltada ao reconhecimento dos problemas habitacionais de regularização 
fundiária e de qualificação de moradia de interesse social.  

- Má qualidade das habitações construídas como result ado dos programas anteriores 
de distribuição de lotes:  isto contribuiu enormemente para a favelização das cidades do DF. Para 
contornar o problema é necessário criar programa de qualificação a fim de promover a melhoria das 
habitações existentes, estimular parcerias com empresas, entidades do terceiro setor, instituições de ensino 
e pesquisa além de reestruturar a CODHAB/DF para esse programa de qualificação.  

Independentemente dos grandes números atingidos durante o exercício findo e, a despeito dos 
problemas enfrentados que sensibilizaram negativamente a execução de alguns programas, projetos e 
metas afetos à finalidade primeira desta Companhia – viabilização das Políticas Habitacionais do Distrito 
Federal -, a CODHAB/DF foca em 2014 nas seguintes diretrizes estratégicas: 

- Implantar nova estrutura organizacional de forma a simplificar e padronizar processos e 
rotinas de trabalho, aperfeiçoando mecanismos de controle;  

- Promover concurso público pra seleção e contração de empregados efetivos no âmbito da 
Companhia; 

- Promover a contratação de mais 30 mil moradias no âmbito do Programa Morar Bem; 

- Habilitar 100 mil famílias para os diversos projetos habitacionais em curso, financiados por 
meio do Programa Minha Casa Minha Vida em condições especiais; 

- Construir/entregar mais 73.547 unidades habitacionais, de forma a atender a meta 
estabelecida pelo atual governo de construir 100 mil unidades habitacionais até dezembro de 2014; 

- Entregar 100 mil unidades habitacionais até o final de 2014; 

- Analisar, avaliar e implementar os projetos apresentados em concorrência aos Editais de 
Chamamento de 01 a 18/2013;  

- Acompanhar as obras em andamento das 26.453 unidades habitacionais lançadas pelos 
Editais de Chamamento 2011/2012 e iniciadas em 2013 – Samambaia, Santa Maria, Riacho Fundo II – 5º 
Etapa, Paranoá - e Jardins Mangueiral e Riacho Fundo II – 4ª Etapa, iniciadas anteriormente; 

- Envidar esforços junto às empresas construtoras e aos Órgãos do GDF intervenientes no 
processo de obtenção dos documentos necessários ao início as obras das 41.050 unidades habitacionais 
lançadas pelos Editais de Chamamento 2011/2012; 

- Concluir a reforma de 316 casas localizadas na Vila Estrutural; 

- Entregar 155 unidades habitacionais às famílias moradoras da QNR 2,3 e 5 – 3ª e 4ª 
Etapas, implementadas com recursos do PAC; 

- Viabilizar e promover melhorias nas habitações que se encontram em situação de risco e de 
insalubridade localizadas no Setor Habitacional Mestre D’Armas e Arapoanga, dentro do Programa de 
Melhorias Habitacionais, a exemplo do que vem acontecendo com as Quadras QNR 2 a 5 de Ceilândia; 
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- Concluir os projetos de regularização das áreas de interesse social localizadas na Becos do 
Gama, Porto Rico/Santa Maria, Arapoangas e Mestre D’Armas/Planaltina, Sol Nascente, Por do Sol, QNP 
22 e 24, QNR 2, 3, 4 e 5, Becos/Ceilândia, Setor Habitacional Primavera/Taguatinga, Vila Basevi, Mansões 
Sobradinho, ARIS Buritis, Pontas de Quadra, Sobradinho II, DNOC’s/Sobradinho I, Água Quente/Recanto 
das Emas, Itapoã e Estrutural/SCIA e Núcleo Urbano São Sebastião, Setor Habitacional do Torto/Brasília, 
Becos e Vila São José/Brazlândia, Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II, Vila Cauy, QE 44 II e QE 56 a 
64/Guará, Setor Leste e Oeste/Planaltina, Vila Telebrasília e Vila Varjão além da titulação, lavratura e 
entrega de escrituras aos beneficiários/donatários, beneficiando 107.981 famílias; 

- Escriturar os lotes inseridos na Política de Habitação de Interesse Social, que encontram-se 
em processo de escrituração sob a luz da nova legislação – Lei 4.996/2012 , programa este que assegura 
às famílias o título definitivo de propriedade das unidades habitacionais em cumprimento a garantia 
constitucional de direito à moradia; 

- Acompanhar os Processos de Licenciamento Ambiental das áreas de regularização de 
interesse social, abertos em 2012, localizadas em Ceilândia, ARIS Mansões Sobradinho-Sobradinho II, Vila 
Basevi, ARIS Buritis-Sobradinho II, Setor Habitacional Nova Colina, Riacho Fundo II – 3ª e 5ª Etapas, Setor 
Residencial Leste e Oeste – Planaltina e Morar Bem – Planaltina; 

- Entregar 144 unidades habitacionais na Vila Varjão; 

- Implementar e coordenar Planos de Trabalhos Técnicos Sociais (PTTS) dos Projetos do 
PAC de urbanização de assentamentos precários, que constitui o processo de licitação, contratação e 
supervisão da execução, por empresa especializada, das atividades direcionadas para mobilização e 
organização da comunidades (MOC), educação sanitária e ambiental (ESA) e geração de trabalho e renda 
(ESA), com vistas a propiciar a adequada apropriação dos ambientes construídos e promover a elevação da 
qualidade de vida em diversas localidades do DF, como Varjão I e II, QNR/Ceilândia, Arapongas e Mestre 
D’Armas; 

- Concluir processo licitatório de empresa especializada para contratação de empresa 
especializada para depurar, habilitar, homologar e novar os créditos oriundos dos contratos da carteira 
imobiliária da CODHAB, que possuem cobertura pelo Fundo Compensação de Variações Salariais – FCVS;  

- Melhorar a comunicação interna e externa, ampliar a disseminação das informações aos 
interessados e/ou usuários, de forma fácil e ágil, intensificando o uso do sítio na Internet/intranet; 

- Propiciar internamente efetiva participação do crescimento interno e institucional; 

- Dotar a Companhia de infraestrutura computacional própria com o objetivo de alavancar o 
desenvolvimento e/ou aquisição de soluções que possam otimizar a análise dos processos administrativos, 
permitindo a celeridade e efetividade da prestação de serviços públicos; 

- Desenvolver, em conjunto com as áreas gestoras do processo, sistema automatizado para 
prover o controle, gestão e integração do Novo Cadastro da Habitação; 

- Qualificar pessoas e desenvolver competências profissionais, para alcançar a qualidade na 
prestação de serviços públicos e excelência no atendimento ao cidadão; 

- Implementar o sistema de acompanhamento dos processos estratégicos 
SEDHAB/CODHAB, em conjunto com a SEDHAB; 

- Criar Comissão de Licitação permanente de forma a permitir a realização de mais de uma 
concorrência simultânea. 
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22.3. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO F EDERAL – 
FUNDURB – UO: 28.901 

O Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB foi criado pela Lei 
Complementar nº 36, de 13/10/1997. Em 02/06/2000, a Lei Complementar Nº 292 estabeleceu as condições 
para a instituição e funcionamento dos fundos no Distrito Federal, regulamentando, em parte, o parágrafo 
12 do artigo 149 da Lei orgânica. A Lei Complementar que criou o FUNDURB foi regulamentada pelo 
Decreto nº 24.022, de 04/09/2003. Neste Diploma Legal o Fundo foi vinculado à então Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Com a criação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal – CODHAB e da estruturação da Secretaria de Estado Habitação – SEHAB, existente à 
época, fez-se necessária a revisão do FUNDURB. 

 Em 27/01/2009 foram alteradas por meio da Lei Complementar Nº 800 as diretrizes que até 
então norteavam os objetivos do Fundo, adequando-o à nova configuração da Política de Desenvolvimento 
Urbano e Ordenamento Territorial, em face da Lei 10.257/2001 – o Estatuto das Cidades - e à nova 
estrutura institucional do Poder Executivo local, consolidando o seu vínculo com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal – SEDUMA. Posteriormente, visando 
regulamentar a operação do FUNDURB, foi aprovado o Decreto nº 30.765, em 01/09/2009. Na mesma data 
foi também aprovado, por meio do Decreto Nº 30.766, o Regimento Interno do Conselho de Administração 
do Fundo. 

De acordo com o artigo 1º da Lei-Complementar nº 800/2009, o FUNDURB, órgão de natureza 
contábil, tem como finalidade captar e destinar recursos para: 

I. Concretização dos objetivos, diretrizes, planos, programas, projetos urbanísticos e obras 
integrantes ou decorrentes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, em 
consonância com a Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001 – Estatuto da Cidade; 

II. Preservação, defesa e promoção do Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado como 
patrimônio histórico nacional e distrital, considerando a singular condição de Brasília como Capital Federal e 
Patrimônio Cultural da Humanidade, na forma da Lei Orgânica do Distrito Federal; 

III. Estudos e projetos para regularização fundiária; 
IV. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
V. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VI. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico; 
VII. Fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucionais da Secretaria de Estado 

responsável pela condução da Política de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, podendo destinar 
até dez por cento do orçamento do FUNDURB para essa finalidade, com vistas à execução dos objetivos do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (nova redação dada pela Lei Complementar nº 846, 
de 02 de julho de 2012). 

Com a publicação do Decreto nº 32.716, em 1º de janeiro de 2011, o FUNDURB ficou 
vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a qual passou a denominar-se 
Secretaria de Estado Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, por força da 
reestruturação promovida pelo Decreto nº 33.267, de 17 de outubro de 2011.  

As atividades do FUNDURB são coordenadas pelo Secretário de Estado, dirigente máximo da 
SEDHAB. O Fundo é gerido pelo Conselho de Administração – CAF e a sua operacionalização efetiva-se 
por intermédio da Unidade Gestora de Fundos – UGF, que conta com o apoio técnico, administrativo e 
operacional de outras unidades orgânicas da SEDHAB. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 04 - - - 04 

Requisitados Órgãos do GDF 01 - - - 01 

Total Geral 05 - - - 05 

Obs.: Posição em 31/12/2013 – A Força de Trabalho quantificada no quadro acima refere-se aos servidores lotados na Unidade Gestora de Fundos da 
SEDHAB, os quais não se dedicam exclusivamente ao FUNDURB. 
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1. Realizações 
 

No exercício de 2013 o Conselho de Administração do FUNDURB reuniu-se em 06 (seis) 
ocasiões, caracterizadas por 04 (quatro) reuniões ordinárias e 02 (duas) reuniões extraordinárias. As 
reuniões foram operacionalizadas pela Secretaria Executiva do Fundo, sob a direção do Secretário de 
Estado da SEDHAB, enquanto Presidente do Conselho, ou seu substituto, na forma da Lei Complementar 
800/2009 e do Decreto 30.766/2009. Nessas reuniões foram apreciados e aprovados pelo CAF 20 (vinte) 
projetos e ratificados – tacitamente - outros 39 (trinta e nove) provenientes de exercícios anteriores. Estes 
últimos são aqueles que foram parcialmente executados ou simplesmente não lograram execução nos 
respectivos exercícios em que foram aprovados. Além da execução financeira demonstrada nos quadros de 
Execução Orçamentária e Financeira que compõem os subitens 1.1, 1.2 e 1.3 deste Relatório, o total de 
recursos comprometidos no exercício de 2013 foi da ordem de R$ 85.592.020,91 (oitenta e cinco milhões, 
quinhentos e noventa e dois mil, vinte reais e noventa e um centavos), montante esse correspondente à 
soma dos valores dos projetos aprovados pelo Conselho de Administração do FUNDURB, que se 
encontravam em diversos estágios de tramitação durante o exercício. Cumpre salientar que o 
comprometimento de recursos no montante retro indicado, teve como parâmetro o limite orçamentário 
composto pelo valor aprovado pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 5.011, de 28/12/2012), correspondente a 
R$ 40.599.994,00 (quarenta milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro 
reais), acrescido da programação referente à Apuração do Superávit Financeiro (Decreto nº 34.306, de 
23/04/2013) no total de R$ 100.812.845,00 (cem milhões, oitocentos e doze mil, oitocentos e quarenta e 
cinco reais). Não obstante, é mister ressaltar que por força da Lei Complementar nº 872, de 27 de novembro 
de 2013, a Despesa Autorizada para o FUNDURB no exercício de 2013 foi reduzida para o total de R$ 
47.777.685,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), 
em que pese o saldo bancário do FUNDURB ter atingido em 30 de novembro de 2013 a cifra de R$ 
110.951.425,86 (cento e dez milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e 
oitenta e seis centavos). 

Não obstante o detalhamento dos projetos aprovados pelo Conselho de Administração do 
FUNDURB, para efeito deste Relatório, se limitará aos projetos que concluíram os procedimentos 
licitatórios, com ou sem execução física e/ou financeira. Vale destacar ainda que para a consecução dos 
seus objetivos, o FUNDURB conta com a interface de vários setores da SEDHAB e de outros órgãos do 
Governo do Distrito Federal que atuam em alguma instância na viabilização dos projetos, nas fases de 
planejamento e elaboração dos projetos básicos e executivos, licitação e execução dos contratos. As 
atividades inerentes ao Fundo, no que concerne a tais projetos, são aquelas relacionadas à dinâmica de 
apresentação e aprovação das demandas ao Conselho de Administração e todas as ações necessárias ao 
acompanhamento, documentação, publicações e registros dessas atividades, além do planejamento, 
coordenação e operação da execução orçamentária e financeira junto ao SIGGO, incluindo o 
acompanhamento do desenvolvimento das etapas de execução física junto ao SAG. 

 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – IN FRAESTRUTURA, 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  3.741.541 3.741.541 1.056.861 588.324 
0010 - Modernização de Sistema de Informação- SEDHAB- Plano 
Piloto 3.741.541 3.741.541 1.056.861 588.324 
3678 - Realização de eventos  1.435.053 4.876.119 1.916.794 1.807.317 
0003 - Realização de eventos- FUNDURB- Distrito Federal 1.435.053 4.876.119 1.916.794 1.807.317 
4088 - Capacitação de Servidores  874.893 874.893 308.552 305.182 
0002 - Capacitação de Servidores-S EDHAB- Plano Piloto 874.893 874.893 308.552 305.182 

Total do Programa  6.051.487 9.492.553 3.282.207 2.700.823 
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Situação dos projetos que ultrapassaram a etapa de licitação: 
Projetos  Estágio  

Contratação de Serviços para Sonorização, 
Gravação e Degravação das Reuniões dos 
Colegiados vinculados à SEDHAB 

Em 2013 as empresas contratadas prestaram serviços em 37 ocasiões, em 
reuniões do Conselho de Planejamento – CONPLAN, dos Conselhos 
Gestores do FUNDURB e do FUNDHIS e Audiências Públicas realizadas 
pela SEDHAB.  

Aquisição e Instalação de Equipamentos de 
Vigilância Eletrônica no Edifício Sede da SEDHAB 

Projeto concluído: os equipamentos foram instalados e o sistema encontra-
se em operação. 

Aquisição e Implantação de Ponto Eletrônico no 
Edifício Sede da SEDHAB 

Projeto concluído: os equipamentos foram instalados e o sistema encontra-
se em operação. 

Aquisição de Impressoras para a SEDHAB Projeto concluído. Forma adquiridas: 
13 Impressoras Policromáticas A4; 04 Impressoras Policromáticas A3; 04 
Impressoras Multifuncionais Policromáticas e 02 Impressoras Plotter. 

Aquisição de Softwares para o Parque Tecnológico 
da SEDHAB 

Valor empenhado, em fase de recebimento. 

Contratação de empresa para o suporte 
organizacional e operacional da 5ª Conferência 
Distrital das Cidades 

Projeto concluído: Conferência realizada. 

Contratação de empresa especializada no 
planejamento e aplicação da metodologia da 5ª 
Conferência Distrital das Cidades 

Projeto concluído: Conferência realizada. 

Capacitação de servidores da SEDHAB 472 servidores foram capacitados no exercício de 2013 com recursos do 
FUNDURB nos seguintes cursos:  

 
Curso Nº 

servidores 
Capacitação em Informática (Office, Excel avançado, Design Gráfico, Web Design, Access, Rede de Computadores) 127 
Especialização em Direito Urbanístico 12 
Curso de Treinamento e Desenvolvimento 02 
Regime Diferenciado de Contratação 11 
Licitações e Sistema Comprasnet 04 
Curso de Direção defensiva e Evasiva para Motoristas 08 
Simpósio de Sensoriamento Remoto 04 
Aperfeiçoamento e Gestão em Ouvidoria 01 
Cursos Sistema Registro de Preços 02 
Cerimonial, Etiqueta, Protocolo e Organização de Eventos 01 
Pós Graduação Ordem Jurídica MPDF 01 
Curso Processo Administrativo Disciplinar e Inquérito 01 
Programa de Gerenciamento 103 
Treinamento em Equipamentos de Rede Switches 3Com(HP) 05 
Capacitação em Secretariado na Adm. Pública 27 
Seminário “Arquitetura Base de Tudo”. 08 
Curso Pregoeiros 01 
Capacitação Averbação Tempo de Serviço 03 
Capacitação em Projetos Rede Wirelles 02 
Congresso Mundial de Pesquisa em Transportes 02 
Seminário “Loteamentos: Aspectos Legais” 01 
Curso Tomada de Contas Especiais 01 
Curso Prevenção e Controle de Poluição do Solo e Águas Subterrâneas 01 
Seminário Aspectos Jurídicos da NBR 15.575 05 
Curso Completo de Licitações e Contratos 19 
XII Encontro Nacional e VIII Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído 20 
Elaboração de Projetos Básico e Termos de Referência 27 
Gerenciamento de Projeto no Serviço Público 13 
Executor e Gestor de Contratos 16 
Correspondência e redação oficial 34 
Excelência no atendimento 10 

Total  472 

Legenda:  
A baixa execução financeira em 2013 no Programa de Trabalho 6004 – Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado, é reflexo de uma série de dificuldades identificadas como gargalos a serem superados 
gradativamente pelos gestores do FUNDURB, embora o grau de complexidade intrínseco a tais problemas 
requeira a adoção de medidas conjugadas com vários órgãos do Governo do Distrito Federal. No que 
concerne à SEDHAB, houve um fomento nas ações de Fortalecimento Institucional da Secretaria, uma vez 
que os resultados da avaliação dos principais gargalos que dificultam o alcance dos objetivos do Fundo 
apontaram para a desejável melhoria na capacidade técnica dos servidores em elaborar e gerenciar 
projetos, além da necessidade de atualização tecnológica e das instalações físicas da SEDHAB.  
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Com o propósito de qualificar o quadro técnico e operacional da SEDHAB, no exercício de 
2013 foram realizados 36 cursos de capacitação de servidores, incluindo seminários e programas, nos 
níveis de especialização, gerenciamento ou simples treinamentos, tudo de acordo com o Plano de 
Capacitação dos servidores da SEDHAB aprovado pelo Conselho de Administração do FUNDURB (com 
planejamento de atividades nos exercícios de 2012 a 2014). Foram promovidos ainda diversos eventos 
institucionais, audiências públicas e também a aquisição de equipamentos e softwares para a modernização 
da Secretaria. 

 

PROGRAMA: 

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

 Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  4.658.296 4.658.296 394.064 394.064 
0009 - Modernização de Sistema de Informação-Planejamento 
Urbano, Territorial e Habitacional-Distrito Federal 4.658.296 4.658.296 394.064 394.064 
1968 - Elaboração de Projetos  2.459.260 2.459.260 0 0 
2402 - Monitoramento das Áreas do Território d o Distrito Federal  9.694.638 13.071.608 1.588.998 403.180 
0002 - Monitoramento das Áreas do Território do Distrito Federal-
SEDHAB-Distrito Federal 9.694.638 13.071.608 1.588.998 403.180 
3089 - Requalificação de Espaços Urbanos  10.822.201 11.181.856 3.178.724 613.222 
0001 - (EPP)Requalificação de Espaços Urbanos-SEDHAB-Distrito 
Federal 10.222.201 10.581.856 3.178.724 613.222 
3941 - Revitalização de Edificações  4.925.927 4.925.927 1.250.002 649.043 
7290 - Revitalização de Edificações-Conjunto Urbanístico de Brasília-
Distrito Federal 4.925.927 4.925.927 1.250.002 649.043 

Total do Programa  32.560.322 36.296.947 6.411.788 2.059.509 
 
Situação dos projetos que ultrapassaram a etapa de licitação 

Projetos    Estágio  
Aquisição de Veículos para a SEDHAB para realização de 
atividades finalísticas - Vans 

Projeto concluído: veículos recebidos e em uso. 

Aquisição de Veículos para a SEDHAB para realização de 
atividades finalísticas  

Projeto concluído: veículos recebidos e em uso. 

Aquisição de Veículos para a SEOPS para Monitoramento de 
Áreas do Território 

A licitação foi concluída, os valores foram empenhados e os 
contratos firmados. Porém os veículos não chegaram a ser 
recebidos pela SEOPS em 2013. 

Aquisição de Veículos para a AGEFIS para Fiscalização em 
Áreas Urbanizadas 

A licitação foi concluída, os valores foram empenhados e os 
contratos firmados. Porém os veículos não chegaram a ser 
recebidos pela AGEFIS em 2013. 

Contratação de Serviços de Levantamento Topográfico Contrato finalizado: em 2013 foram realizados 09 
levantamentos, com área total levantada da ordem de 225,20 
há. 

Aquisição de Equipamentos de Topografia – Nível Digital 
Eletrônico 

Projeto concluído: equipamentos recebidos e em uso. 

Obras para Reforma do Cine Brasília Projeto concluído. 
Obras de Restauro na Igreja São Sebastião de Planaltina – 
Patrimônio Histórico e Cultural do DF 

Projeto concluído. 

Obras de Restauro na Igreja São José Operário na 
Candangolândia – Patrimônio Histórico e Cultural do DF 

Projeto concluído. 

Obras de Urbanização e Acessibilidade no Setor Comercial Sul Projeto em execução: 98% de execução física e 80% de 
execução financeira. 

Obras de Paisagismo e Urbanismo na Praça Linear 03 de São 
Sebastião 

Projeto em execução: 90% de execução física e 75% de 
execução financeira. 

Obras para Instalação de Elevadores no Edifício Sede da 
SEDHAB 

Projeto em execução: 98% de execução física e 45% de 
execução financeira. 

Obras para Reconstrução da Igreja São Geraldo no Paranoá – 
Patrimônio Histórico e Cultural do DF 

Projeto em execução: 95% de execução física e 60% de 
execução financeira. 

Obras de Infraestrutura e Urbanização para Ajustes Viários no 
Setor Comercial Sul 

Projeto em execução: 20% de execução física. Não houve 
execução financeira em 2013. 

Obras para reforma do Galpão de Múltiplas Funções na Cidade 
Estrutural 

A licitação foi concluída e os valores foram empenhados, porém 
não houve execução física e financeira em 2013. 

Obras para Construção de Centro de Convivência do Idoso na 
Cidade da Estrutural 

A licitação foi concluída e os valores foram empenhados, porém 
não houve execução física e financeira em 2013. 
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Em que pese a baixa execução em relação ao orçamento aprovado, houve um avanço em 
relação aos projetos submetidos ao Conselho de Administração do FUNDURB e aprovados pelo colegiado. 
No que tange à aquisição de equipamentos e contratação de serviço de terceiros para modernização do 
sistema de informações voltado para o Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional do Distrito Federal, 
os valores comprometidos alcançaram R$ 25.027.582,87 (vinte e cinco milhões, vinte e sete mil, quinhentos 
e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Para aquisições voltadas à melhoria do monitoramento de 
áreas do território do Distrito Federal, o montante correspondente aos projetos aprovados foi da ordem de 
R$ 3.814.508,06 (três milhões, oitocentos e quatorze mil, quinhentos e oito reais e seis centavos). Na ação 
Elaboração de Projetos houve um comprometimento de recursos em 2013 (projetos aprovados pelo CAF) 
no total de R$ 3.666.479,58 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove 
reais e cinquenta e oito centavos).  A execução física e financeira nessas ações ficou aquém daquela 
planejada. Não obstante, o montante de recursos comprometidos com projetos aprovados pelo Conselho de 
Administração do FUNDURB deverá ser realizado em 2014. 

No que concerne às ações relacionadas a obras voltadas para a requalificação de espaços 
urbanos nas Regiões Administrativas do DF, a execução financeira não reflete os investimentos feitos pelo 
FUNDURB nessa área de atuação. Em parte, tal distorção deve-se ao fato de que alguns projetos iniciados 
em de 2012 e não liquidados naquele exercício, tiveram os seus valores inscritos na cláusula “Restos a 
Pagar”, os quais foram efetivamente liquidados em 2013. Ocorre que tais valores não aparecem no QDD do 
FUNDURB em nenhum dos dois exercícios mencionados e tampouco figuraram no Relatório de Atividades 
do Fundo em 2012. Nesse sentido, é mister que tais ações sejam consideradas no âmbito deste Relatório, 
sob o risco de que essas realizações permaneçam sem serem contabilizadas como objetivos efetivamente 
atingidos, como de fato foram. Portanto, cumpre que tais projetos sejam considerados como realização do 
FUNDURB no exercício de 2013, a saber: 

Projeto  Valor Aprovado R$  Valor Pago em 2013 (*) 
Reforma do Cine Brasília 3.000.000 2.382.978 
Execução de ciclovia, rampas de acessibilidade, meios-fios, calçadas, cordão 
de concreto e paisagismo na Praça Linear 03 localizada na Quadra 102 de 
São Sebastião. 

 
956.984 

 
348.655 

Execução de obras de acessibilidade no Setor Comercial Sul, Quadras 01, 03, 
05 e 06, no Plano Piloto, em Brasília, RA I/DF. 

 
309.027 

 
243.863 

Instalação de elevadores no edifício sede da SEDHAB. 1.437.868 288.303 
execução de obras de restauro da Igreja São Sebastião, patrimônio Histórico e 
Cultural localizado na Região Administrativa de Planaltina - DF. 

 
516.371 

 
424.752 

Despesas para execução de obras de restauro da Igreja São José Operário, 
patrimônio Histórico e Cultural localizado na Região Administrativa da 
Candangolândia - DF. 

 
 

324.334 

 
223.897 

Tota l 6.544.583 3.912.448 
(*) A partir da Cláusula “Restos a Pagar”. 

Além dos valores liquidados (Quadro Subitem 1.2 e Quadro acima), os projetos aprovados pelo 
Conselho de Administração do FUNDURB atingiram o montante de R$ 33.003.899,91 (trinta e três milhões, 
três mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos). Tratam-se de projetos de obras que 
estão em diversos estágios de tramitação, a exemplo da Revitalização do Balneário de Brazlândia, para o 
qual foi descentralizado o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em favor da Secretaria de 
Estado de Obras. Não obstante, o procedimento licitatório contou com uma extensa fase recursal que 
culminou na instância judicial, retardando o processo de início das obras.  

 

 PROGRAMA TEMÁTICO: 

6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4142 - Plano de Regularização  1.967.110 1.967.110 0 0 
Total do Programa  1.967.110 1.967.110 0 0 

 

2.  Informações complementares 
 

Resoluções do Conselho de Administração do FUNDURB em 2013 
Resolução  Reunião do CAF  Assunto  

Resolução n° 1 de 05 
de abril de 2013. 

17ª Reunião Ordinária 
05/04/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
4.000.000,00 para a contratação de obras para a revitalização do Balneário de 
Brazlândia. 
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Resoluções do Conselho de Administração do FUNDURB em 2013 
Resolução  Reunião do CAF  Assunto  

Resolução n° 2 de 05 
de abril de 2013. 

17ª Reunião Ordinária 
05/04/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
3.000.000,00 para a contratação de obras para a urbanização dos 
estacionamentos do Setor Comercial do Jardim Botânico de Brasília. 

Resolução n° 3 de 29 
de maio de 2013. 

9ª Reunião 
Extraordinária 
29/05/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
2.757.353,16 para a contratação de empresa especializada no desenvolvimento 
e aplicação de metodologia para a 5ª Conferência Distrital das Cidades. 

Resolução n° 4 de 29 
de maio de 2013. 

9ª Reunião 
Extraordinária 
29/05/2013 

Autoriza o Presidente do Conselho a aprovar, ad referendum, projetos de 
Fortalecimento Institucional da SEDHAB, até o limite de 5% do orçamento do 
Fundo. 

Resolução n° 5 de 12 
de junho de 2013. 

18ª Reunião Ordinária 
12/06/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
1.499.829,72, para a contratação de obras para a revitalização da Avenida 
Brasília – Areal – Águas Claras – RA XX. 

Resolução n° 6 de 12 
de junho de 2013. 

18ª Reunião Ordinária 
12/06/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 550.707,00, 
para contratação de Pessoa Jurídica para execução de Trabalho Técnico Social 
– PTTS, na QNR 02 Ceilândia. 

Resolução n° 7 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
1.968.272,00, para a execução das obras de esgotamento sanitário na ARIS 
Buritis, localizada em Sobradinho II. 

Resolução n° 8 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 3.000.000, 
para a execução de obras na via Marginal da DF 095 (EPCL), com a construção 
da Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. 

Resolução n° 9 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 286.098,00, 
para a execução de obras de construção de estacionamento e urbanização de 
área localizada na entre quadra 06/11 do Setor Leste do Gama/DF – RA II. 

Resolução n° 10 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 45.000,00, 
para a premiação dos vencedores do VI Prêmio José Aparecido de Oliveira, que 
tem como propósito a promoção de Brasília como Patrimônio Cultural da 
Humanidade. 

Resolução n° 11 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 149.599,00, 
para a execução de obras de reconstrução da Quadra Poliesportiva localizada 
no Conjunto “C” do Setor Residencial Norte de Planaltina – RA VI. 

Resolução n° 12 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
2.000.000,00, para a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços 
de Levantamentos Topográficos, por demanda da SEDHAB. 

Resolução n° 13 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 2.870,00, 
para a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços durante o 
Seminário sobre o Código de Posturas do Distrito Federal promovido pela 
SEDHAB. 

Resolução n° 14 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos financeiros no valor de R$ 
262.675,68, para a contratação parcial do objeto da Ata de Registro de Preços 
nº 02/2013/SEDHAB, para aquisição de impressoras para renovar o parque 
tecnológico da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano 

Resolução n° 15 de 25 
de setembro de 2013. 

19ª Reunião Ordinária 
25/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 19.572,00 
para a premiação do Concurso de Painéis e Artigos Científicos, paralelo à 5ª 
Conferência Distrital das Cidades 

Resolução n° 16 de 13 
de novembro de 2013. 

10ª Reunião 
Extraordinária 
13/11/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
3.822.315,73, para a contratação de obras para a construção do Parque Urbano 
Vivencial do Gama, 

Resolução n° 17 de 13 
de novembro de 2013. 

10ª Reunião 
Extraordinária 
13/11/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
2.162.684,74, para a contratação de obras para a construção do Parque Urbano 
do Paranoá. 

Resolução n° 18 de 13 
de novembro de 2013. 

10ª Reunião 
Extraordinária 
13/11/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
5.118.434,36, para a contratação de obras para a construção da primeira etapa 
do Complexo Cultural de Samambaia. 

Resolução n° 19 de 13 
de novembro de 2013. 

10ª Reunião 
Extraordinária 
13/11/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 483.032, 
para a contratação de obras para a construção do Centro de Convivência do 
Idoso na cidade da Estrutural, RA XXV. 

Resolução n° 20 de 13 
de novembro de 2013. 

10ª Reunião 
Extraordinária 
13/11/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 78.865,65 
para a contratação de obras para a reforma do Galpão de Múltiplas Funções na 
cidade da Estrutural, RA XXV. 

Resolução n° 21 de 18 
de dezembro de 2013 

20ª Reunião Ordinária 
18/12/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
5.200.000,00, para a contratação de obras para a construção do Complexo 
Cultural de São Sebastião. 

Resolução n° 22 de 18 
de dezembro de 2013 

20ª Reunião Ordinária 
18/12/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 
9.761.467,08, para a contratação de obras para a construção de Centros de 
Juventude nas Regiões Administrativas de BRAZLÂNDIA, GAMA, 
PLANALTINA, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO e SOBRADINHO. 

Resolução n° 23 de 18 
de dezembro de 2013 

20ª Reunião Ordinária 
18/12/2013 

Aproou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 454.065,35, 
para renovação de Licenças de Softwares para aplicação pela Unidade de 
Tecnologia da Informação da SEDHAB. 
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Portarias Conjuntas de 2013 – Descentralização de Recursos do FUNDURB para outros  órgãos do GDF  
Portarias  Publicação  Assunto  
Portaria Conjunta Nº 
04, de 17 de abril de 
2013. 

DODF Nº 80, quinta-feira, 18 
de abril de 2013, p.21, 
Seção 01. 

Descentraliza as dotações orçamentárias entre o Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e a Secretaria de Estado 
Obras. Objeto: Despesa com a Revitalização do Complexo de Lazer de 
Brazlândia no valor: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões),  

Portaria Conjunta Nº 
06, de 08 de maio de 
2013. 

DODF Nº 95, sexta-feira, 10 
de maio de 2013, p. 12, 
Seção 01. 

Descentraliza as dotações ORÇAMENTÁRIAS entre o Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e a Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. Objeto: Despesa para aditivo ao 
Contrato de Empreitada Global nº 656/2012, celebrado entre a NOVACAP 
e a empresa TEC Construtora LTDA, no valor de R$ 77.079,81 (setenta e 
sete mil, setenta e nove reais e oitenta e um centavos), para execução de 
obras de acessibilidade no Setor Comercial Sul, Quadra 01, 03, 05 e 06, 
no Plano Piloto, em Brasília, RA I/DF. 

Portaria Conjunta nº 
09, de 05 de junho de 
2013.  

DODF Nº 116, sexta-feira, 7 
de junho de 2013, p. 10, 
Seção 01. 

Descentraliza as dotações orçamentárias entre o Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de 
Cultura do Distrito Federal. Objeto: Despesa para execução de obras de 
reconstrução da Igreja São Geraldo, patrimônio Histórico e Cultural 
localizado na Região Administrativa do Paranoá - DF, no valor de 
282.574,26 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e vinte centavos). 

Portaria Conjunta nº 
14, de 17 de julho de 
2013. 

DODF Nº 154, segunda-
feira, 29 de julho de 2013, p. 
30, Seção 02. 

Descentraliza as dotações orçamentárias entre o Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e a NOVACAP. 
Objeto: Despesas para execução de obras de ajustes viários 
(pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sinalizações), no Setor 
Comercial Sul, Quadras 01 a 06 - Brasília Ra I/DF, no valor de 
1.581.768,10 (hum milhão, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e 
sessenta e oito reais e dez centavos). 

Portaria Conjunta nº 
21, de 11 de setembro 
de 2013. 

DODF Nº 191, sexta-feira, 
13 de setembro de 2013, p. 
26, Seção 01. 

Descentraliza as dotações orçamentárias entre o Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e a NOVACAP. 
Objeto: Despesas para a execução de obras para instalação de 
elevadores no Edifício Sede da SEDHAB, localizado na Quadra 06, Bloco 
"A" do Setor Comercial Sul, Valor:  1.149.565,00 (hum milhão, cento e 
quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais). 

Portaria Conjunta nº 
22, de 11 de setembro 
de 2013. 

DODF Nº 197, segunda-
feira, 23 de setembro de 
2013, p. 12, Seção 01. 

Descentraliza as Dotações Orçamentárias entre o Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e a NOVACAP. 
Objeto: Despesa para a execução de obras para implantação de ciclovia, 
calçadas, cordão de concreto, rampas de acessibilidade, meios-fios e 
paisagismo na Praça Linear 03 localizada na quadra 102, Setor 
Residencial Oeste de São Sebastião, Valor: 608.329,71 (seiscentos e oito 
mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos). 

Portaria Conjunta nº 
26, de 24 de outubro 
de 2013. 

DODF Nº 223, sexta-feira, 
25 de outubro de 2013, p. 
20, Seção 01. 

Descentraliza as dotações Orçamentárias entre o Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e a NOVACAP. 
Objeto:  Valor Complementar alusivo a despesas não realizadas com 
recursos orçamentários do exercício de 2012, referente ao Contrato de 
Empreitada Global nº 655/2012, celebrado entre a NOVACAP e a 
empresa TEC Construtora LTDA, para a execução de obras de 
acessibilidade no Setor Comercial Sul, Quadras 01, 03, 05 e 06, no Plano 
Piloto, em Brasília, RA I/DF. 

Portaria Conjunta nº 
29, de 31 de outubro 
de 2013. 

DODF Nº 228, sexta-feira, 
1º de novembro de 2013, 
Seção 01, p. 58. 

Descentraliza as dotações orçamentárias entre o Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de 
Cultura do Distrito Federal com despesas não realizadas no exercício de 
2012, alusivos aos recursos descentralizados por meio da Portaria 
Conjunta nº 18, de 27 de novembro de 2012 - FUNDURB/SEC, referentes 
à 4ª medição de obras de restauro da Igreja São José Operário, 
patrimônio Histórico e Cultural localizado na Região Administrativa da 
Candangolândia - DF. Valor: 100.436,79. 

 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
Uma questão crucial que deve ser observada na avaliação do desempenho do FUNDURB é a 

sua função de exercer um papel de intermediação entre as Administrações Regionais, responsáveis por 
atividades geradoras de recursos financeiros e os demandantes desses recursos, entre eles as próprias 
RA’s. Considerando que as fontes de arrecadação do FUNDURB são constituídas pelos Preços Públicos 
denominados Outorga Onerosa da Alteração de Uso - ONALT e Outorga Onerosa do Direito de Construir – 
ODIR, não são de aplicação compulsória, a previsão de arrecadação anual torna-se um tanto subjetiva. Da 
mesma forma, a programação orçamentária do FUNDURB e de outros Fundos similares, não pode ser 
encarada sob a mesma ótica que as demais Unidades Orçamentárias, as quais contam com recursos 
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oriundos das arrecadações direcionadas para a Conta Única do Tesouro do Distrito Federal conhecidas 
genericamente como “Fonte 100”.  

A peculiaridade apontada acima faz com que a previsão orçamentária do FUNDURB não esteja 
“preenchida” por projetos previamente definidos, uma vez que os recursos que compõem o orçamento do 
Fundo são disponibilizados para financiar demandas oriundas da SEDHAB, à qual o Fundo está vinculado; 
e também para outros órgãos do Governo do Distrito Federal com capacidade de projetos compatíveis com 
as áreas de atuação definidas na Lei Complementar 800/2009 (que renovou o FUNDURB). Ou seja, é o 
mesmo que dizer que o FUNDURB trabalha com um “orçamento aberto”, capaz de absorver demandas 
apresentadas no decorrer de todo o exercício, desde que devidamente apreciadas e aprovadas pelo 
Conselho de Administração do Fundo. A própria dinâmica de definição das pautas do colegiado, aliado à 
possibilidade de apresentação de demandas a qualquer tempo, faz com que vários projetos aprovados em 
um determinado exercício somente sejam executados no exercício seguinte, tendo em vista toda a dinâmica 
que compõe os procedimentos de elaboração de projetos básicos e executivos e aqueles inerentes aos 
procedimentos de licitação, os quais antecedem a execução propriamente dita. 

Nesse mister, é relevante salientar que a morosidade no vencimento das etapas preliminares à 
assinatura do contrato vem se mostrando um dos principais gargalos a serem superados, para que o 
FUNDURB desenvolva um fluxo constante de investimento em projetos alinhados com os seus objetivos. 
Prova disso é que ao final do exercício o valor total correspondente aos projetos aprovados e ratificados 
pelo Conselho de Administração do FUNDURB em 2013 – além daqueles que foram parcial ou totalmente 
liquidados - é da ordem de R$ 85.592.020,91 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e dois mil, vinte 
reais e noventa e um centavos), ou seja, aproximando-se do saldo financeiro existente na conta corrente do 
Fundo mantida no Banco de Brasília S/A. 

Para imprimir uma maior celeridade na tramitação dos processos aprovados pelo Conselho de 
Administração do FUNDURB, foi instituída em 29/05/2012, por meio da Portaria nº 32, a Comissão 
Permanente de Licitação da SEDHAB. Tal medida favoreceu os projetos financiados com recursos do 
Fundo, tendo em vista que o Art. 9º da Lei Complementar nº 800/2009 exclui tais demandas da 
obrigatoriedade da licitação centralizada pelo Governo do Distrito Federal. Não obstante, tal medida não 
alcança os projetos apresentados por outros órgãos do Governo do Distrito Federal, especialmente pelas 
Administrações Regionais, as quais tem que viabilizar seus próprios certames licitatórios. 

Outra medida importante é o constante investimento de recursos do FUNDURB em ações de 
fortalecimento institucional da SEDHAB, à qual o Fundo está vinculado e da qual depende para o 
planejamento, o controle dos instrumentos geradores de recursos do Fundo e da identificação dos projetos 
com potencial de execução com a utilização desses recursos. Para tanto. O Fortalecimento Institucional da 
SEDHAB foi reforçado pela aprovação da Lei Complementar nº 846, de 02/07/2012, a qual definiu um 
percentual de até 10% do orçamento do FUNDURB para aplicação na qualificação da SEDHAB, no que 
concerne a recursos materiais e na capacitação de servidores.  

Dentre as ações de Fortalecimento Institucional, conforme já mencionado neste Relatório, está 
a capacitação de 430 servidores em cursos como Licitação/Pregoeiro; Gerenciamento de Projetos; 
Planejamento Urbano; Direito Urbanístico (ver relação completa no quadro do subitem 1.1 deste Relatório). 
Também é relevante mencionar que foram adquiridos equipamentos e softwares para modernização do 
sistema de informação e para o aumento da capacidade de suporte dos sistemas existentes. Com isso, 
aprimora-se o fluxo de demandas de interesse do FUNDURB desde a elaboração de projetos, a agilização 
nos procedimentos licitatórios, a execução física e financeira e o acompanhamento de todas as etapas de 
tramitação até a conclusão. Outra medida adotada pelos gestores do Fundo foi o fomento às ações 
integradas entre os órgãos do GDF com potencial de apresentação e execução de projetos compatíveis 
com os recursos do FUNDURB, ou seja, a articulação interinstitucional fomentou a apresentação de 
projetos pelas Administrações Regionais, os quais estão em diversos estágios de tramitação, com previsão 
de execução nos próximos exercícios. 

Tais ações tiveram reflexos significativos em 2013, com a aprovação de importantes projetos 
pelo Conselho de Administração do FUNDURB, resultando no comprometimento da quase totalidade do 
valor das receitas arrecadadas e acumuladas na conta corrente do Fundo desde 2009 e cujos resultados 
certamente terão impacto na programação orçamentária no exercício de 2014. 
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22.4. FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC IAL DO DISTRITO 
FEDERAL - FUNDHIS – UO: 28.905 

O Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS foi criado por meio da Lei 
Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, com o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos 
orçamentários destinados à implementação de planos, programas e projetos habitacionais de interesse 
social no âmbito do Governo do Distrito Federal. O Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, atualizado 
pelo Decreto nº 33.267, de 17 de outubro de 2011, vinculou o FUNDHIS à Secretaria de Estado de 
Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB. Em 15/03/2012, por meio da Portaria nº 
15 – SEDHAB, formalizou-se a constituição do Conselho Gestor do FUNDHIS. Em 15 de maio de 2013 
foram publicados os Decretos 34.364 e 34.365, os quais regulamentaram a Lei Complementar nº 762/2008 
no que concerne à Operacionalização do Fundo e o Regimento Interno do Conselho Gestor, 
respectivamente. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 04 - - - 04 

Requisitados Órgãos do GDF 01 - - - 01 

Total Geral 05 - - - 05 

Obs.:  Posição em 31/12/2013 – A Força de Trabalho quantificada no quadro acima refere-se aos servidores lotados na Unidade Gestora de Fundos da 
SEDHAB, os quais não se dedicam exclusivamente ao FUNDHIS. 
 

1. Realizações 
O Conselho Gestor do FUNDHIS reuniu-se, ordinariamente, em 04 (quatro) oportunidades 

durante o exercício de 2013. Nessas ocasiões, a título de deliberação, foram apreciados e aprovados pelo 
colegiado 04 (quatro) projetos, todos demandados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal – CODHAB – DF, órgão responsável pela execução da Política Habitacional de Interesse 
Social do Governo do Distrito Federal. O montante aprovado foi da ordem de R$ 20.357.180,40 (vinte 
milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos), sendo que desse total 
o impacto orçamentário para 2013 foi no valor de R$ 5.105.136,23 (cinco milhões, cento e cinco mil, cento e 
trinta e seis reais e vinte e três centavos). 

 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

5006 - Execução de Infraestrutura em Parcelamentos  442.000 5.042.000 0 0 
Total do Programa  442.000 5.042.000 0 0 

Não houve execução financeira no exercício de 2013, para o Programa de Trabalho 6208 - 
Desenvolvimento Urbano, no âmbito do FUNDHIS. 

 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6218 - HABITAÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1968 - Elaboração de Projetos  283.000 283.000 32.301 0 
0012 – Elaboração de Projetos – Distrito Federal 283.000 283.000 32.301 0 
3152 - Provimento de Unidades Habitacionais  242.000 242.000 0 0 
4045 - Gestão de Política Habitacional  0 6.256.001 0 0 

Total do Programa  525.000 6.781.001 32.301 0 

Em que pese a falta de execução financeira no exercício de 2013, o Conselho Gestor do 
FUNDHIS aprovou a destinação de recursos orçamentários para 04 (quatro) projetos apresentados pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF, a saber: 
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Projeto  Programa de Trabalho  Valor  Situação  

Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de 
Trabalho Técnico Social na QNR 02 a 05 da Ceilândia 

16.482.6218.1968.0012 
32.300,80 

Contrato em 
execução. 

Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de 
Trabalho Técnico Social na Cidade Estrutural 16.482.6218.1968.0012 159.200,26 

Em fase de licitação. 

Contratação de Pessoa Jurídica para executar 
serviços de fiscalização e acompanhamento de obras 
do Programa Morar Bem 

16.482.6218.4045.0004 
2.046.806,00 (*) 

Em fase de licitação 

Aquisição de Unidade Móveis para atendimento 
descentralizado a cidadãos candidatos a moradia 16.482.6218.4045.0004 2.803.540,42 

Em fase de licitação 

(*) Esse valor refere-se à parcela de comprometimento orçamentário para 2013, sendo que o valor total estimado para o projeto é da ordem de R$ 
14.164.359,72, com execução prevista até o exercício de 2015. 

Ocorre que a morosidade no processo inerente aos procedimentos licitatórios atuou fortemente 
na inexecução financeira.  

 

2.  Informações complementares 
Conforme mencionado à inicial deste Relatório, o Conselho Gestor do FUNDHIS se reuniu 

ordinariamente em 04 (quatro) ocasiões, resultando na aprovação de 04 (quatro) projetos a serem 
financiados com recursos do FUNDHIS: 

 
Resoluções do  Conselho Gestor do FUNDHIS em 2013  

Resolução  Reunião do 
CAF 

 
Assunto 

Resolução n° 1, 
de 10 de abril de 
2013. 

5ª Reunião 
Ordinária 
10/04/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos estimados em R$ 108.587,45 (cento e 
oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), como contrapartida 
para a contratação de Pessoa Jurídica para execução de Projeto de Trabalho Técnico 
Social – PTTS, vinculado ao Projeto Integrado QNR 02 a 05 de Ceilândia. 

Resolução n° 2, 
de 27 de junho 
de 2013. 

6ª Reunião 
Ordinária 
27/06/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos estimados em R$ 2.790.539,52 (dois 
milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois 
centavos), para aquisição de 02 (duas) unidades móveis (semirreboques), 01 (um) cavalo 
mecânico e equipamentos de apoio, para atendimento aos beneficiários em projetos da 
Política Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal, de forma itinerante nas cidades. 

Resolução Nº 3, 
de 05 de 
setembro de 
2013. 

7ª Reunião 
Ordinária 
05/09/2013 

Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos estimados em R$ 14.184.359,32 
(quatorze milhões, cento e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e 
dois centavos), para contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados de 
Engenharia, Fiscalização e Acompanhamento de Obras e Serviços e Garantia da Qualidade 
dos Empreendimentos Integrantes da Política Habitacional do Distrito Federal. 

Resolução n° 4, 
de 19 de 
dezembro de 
2013. 

8ª Reunião 
Ordinária 
19/12/2013 

Aprovar, por unanimidade, a Homologação da Aprovação pelo Presidente do Conselho 
Gestor, Ad Referendum, da destinação de recursos estimados em R$ 159.200,26 (cento e 
cinquenta e nove mil, duzentos reais e vinte e seis centavos) como complemento ao valor 
destinado pelo Ministério das Cidades, para a contratação de Pessoa Jurídica para 
execução de Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS na Cidade da Estrutural – RA XXV. 

 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS é um instrumento da Política 
Habitacional de Interesse Social com interface obrigatória com todos os agentes envolvidos nessa áreas de 
atuação do Poder Público, Federal e Local, com fortes componentes de controle social, caracterizado pela 
própria composição do Conselho Gestor, que conta com membros eleitos nas Conferências das Cidades e 
com representantes da classe empresarial e de trabalhadores. 

Com a finalização do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS em 2012, 
tendo o Conselho Gestor do FUNDHIS atuado como Comitê de Acompanhamento, Avaliação e Aprovação 
do Plano, consolidou-se a integração entre a Política Habitacional desenvolvida pelo Ministério das Cidades 
e pelo Governo do Distrito Federal por intermédio da SEDHAB e da CODHAB. Com a implementação no DF 
do Programa Morar Bem/Minha Casa Minha Vida, com previsão de produção e entrega de 100.000 (cem 
mil) unidade habitacionais até o final de 2014, o FUNDHIS apresenta-se como instrumento de captação e 
destinação de recursos consideráveis em projetos de implantação de Infraestrutura em parcelamentos e 
Trabalhos Técnicos Sociais. Com base nos dados fornecidos pela CODHAB, foi elaborado o planejamento 
orçamentário do FUNDHIS para 2014, com previsão de arrecadação e investimento em projeto do montante 
de R$ 149.875.720,00 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte 
reais). 
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23. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENT O – SEPLAN – UO: 
32.101 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN, Unidade Orgânica de 
Direção Superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada a partir da publicação 
do decreto n.º 32.716 de 01 de janeiro de 2011, tem as seguintes competências, de acordo com os termos 
do decreto nº 31.085, de 26 de novembro de 2009, e do decreto nº 31.305, de 04 de fevereiro de 2010: 

I – formular, definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento estratégico, 
modernização, desburocratização e avaliação da gestão dos órgãos e entidades da Administração Direta, 
Indireta, Autárquica e Fundacional do Governo do Distrito Federal; 

II – formular, orientar e coordenar o processo de elaboração e acompanhamento do 
planejamento anual, plurianual e da execução do orçamento do Governo do Distrito Federal; 

III – definir políticas, diretrizes e promover a coordenação da gestão de suprimentos de 
materiais, transporte interno, comunicação e documentação administrativa, patrimônio e serviços dos 
órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal; 

IV – estabelecer políticas, diretrizes e normas para a disponibilização de informações a 
cidadãos, empresas, governo, servidores sobre os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria; 

V – coordenar e articular ações que subsidiem a formulação, implementação e avaliação de 
programas e projetos voltados para resultados e cumprimento das metas governamentais estratégicas;  

VI – promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do Distrito 
Federal para o desenvolvimento de programas e projetos de gestão pública;  

VII – gerenciar, controlar e acompanhar as atividades de implementação e produção dos 
sistemas corporativos de informação e gestão da infraestrutura de equipamentos e redes de processamento 
de dados. 

Força de Trabalho 

Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 
 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 49 127 104 93 373 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 19 - 100  119 

Requisitados 

Órgãos do GDF 04 02 50 03 59 

Órgãos Estaduais 01 - - - 01 

Órgãos do Governo Federal 02 - 03 - 05 

Subtotal (Força de Trabalho) 75 129 257 96 557 

(+) Cedidos para outros órgãos - - - - 23 

Total Geral 75 129 257 96 580 

 

1. Realizações  
 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 
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Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1471 - Modernização de Sistema de Informação  3.000.000 5.397.134 5.397.131 4.931.897 
0029 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Planejamento e Orçamento- Plano Piloto 3.000.000 5.397.134 5.397.131 4.931.897 
1692 - Implantação do Centro de Tecnologia da Informação e  
Comunicação - CETIC 10.000.000 40.623.166 5.687.230 5.544.000 
0001 - Implantação do Centro de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - CETIC- Secretaria de Planejamento e Orçamento- 
Plano Piloto 10.000.000 40.623.166 5.687.230 5.544.000 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 2.000.000 572.582 572.582 531.878 
0016 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI- Secretaria de 
Planejamento e Orçamento- Plano Piloto 2.000.000 572.582 572.582 531.878 
2985 - Manutenção da Rede GDF - Net / Internet  1.500.000 1.344.352 1.344.351 1.272.522 
0001 - Manutenção da Rede GDF - Net / Internet-Secretaria de 
Planejamento e Orçamento- Plano Piloto 1.500.000 1.344.352 1.344.351 1.272.522 
5126 - Modernização da Rede GDF - Net/Internet  3.000.000 2.120.959 2.074.808 597.317 
0001 - Modernização da Rede GDF - Net/Internet-- Plano Piloto 3.000.000 2.120.959 2.074.808 597.317 
7047 - Programa nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do 
Planejamento dos estados e do DF - PNAGE/DF 20.000 5.070.291 5.016.046 5.016.046 
0001 - Programa nacional de Apoio À Modernização da Gestão e do 
Planejamento dos estados e do DF - PNAGE/DF-SEPLAN- Plano Piloto 20.000 5.070.291 5.016.046 5.016.046 

Total do Programa  19.520.000 55.128.484 20.092.148 17.893.660 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 – Conduzir o processo de planejamento, orçament o e modernização da gestão no Distrito 
Federal, visando racionalizar o gasto e manter o eq uilíbrio das contas públicas, com participação 
social e transparência. 

 

Indicadores:  
 

Denominação do 
Indicador 

Unidade  
de Medida  

Índice mais 
Recente 

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Redução da Edição de Decretos de 
Crédito Suplementar 

Unidade 108 31/08/2011 Anual 183/183 409/409 185 173 
SUORC/ 
SEPLAN 

Execução de Despesas com 
Recursos de Convênios em 
Relação ao fixado 

% 17,21 31/12/2010 Anual 23/54,08 25/29 28 31 
SUORC 

/SEPLAN 

Planejamentos Estratégicos 
Institucionais concluídos - PEIC 

% 86 31/12/2010 Anual 100/100 100/100 100 100 SMG 

Avaliação de execução das metas 
estabelecidas nos PEIC 

% 100 31/10/2010 Anual 100/100 100/100 100 100 SMG 

Produtos do PNAGE realizados % 5,74 31/12/2010 Anual 70/59 100/59 - - SMG 
Convênios inscritos no CAUC/SIAFI 
regularizados no exercício 

% - - Anual 50/157 50/157 50 30 SMG 

Índice de Órgãos estruturados % 0,01 31/05/2011 Anual 100/100 100/100 100 100 SMG 
Índice de Órgãos analisados % - 31/05/2011 Anual 100/100 100/100 100 100 SMG 
Índice de Atendimento da demanda 
de qualificação de entidades como 
Organização Social (OS) 

% - - Anual 100/100 100/100 100 100 SMG 

Índice de Atendimento da demanda 
de qualificação de entidades como 
OSCIP 

% - - Anual 100/100 100/100 100 100 SMG 

 

1.1. Planejamento Governamental 
No Plano Plurianual 2012-2015, o Programa Temático “Aperfeiçoamento Institucional do 

Estado” foi proposto com o intuito de agregar os objetivos específicos e respectivas ações que trazem em 
suas perspectivas diversas linhas de atuação, entre as quais se destaca a “Retomada e valorização das 
práticas de planejamento em âmbito governamental e, consequentemente, de seus instrumentos legais 
(PPA, LDO, LOA), como fator fundamental de orientação e coordenação da atuação do Estado”. 

Sob esse aspecto, a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, por meio da 
Subsecretaria de Planejamento Governamental, como órgão central do sistema de planejamento do 
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Governo do Distrito Federal, buscou aprimorar a elaboração dos instrumentos de planejamento tendo como 
objetivo modernizar e estruturar o sistema de planejamento governamental, focado na melhoria dos 
processos de elaboração, controle, acompanhamento e avaliação dos programas, inclusive com a 
participação da sociedade, visando a promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido 
com os resultados institucionais.  

Em 2013, a Unidade desenvolveu as seguintes atividades: 

- Elaboração do Projeto de Lei de Revisão Anual do Plano Plurianual 2012-2015, conforme 
artigos 5º ao 7º da Lei nº 4.742, de 29/12/2011;  

- Orientação às Unidades Orçamentárias quanto ao processo de revisão do Plano, Análise e 
Consolidação das propostas de alteração do Plano de forma a promover a compatibilização entre os 
instrumentos de planejamento e orçamento (PPA, LDO e LOA/2013 e PLOA 2014); 

- Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício de 2012, contendo a Análise do Cenário 
Macroeconômico do período e Demonstrativo dos índices alcançados pelos indicadores dos Programas de 
Governo; 

- Acompanhamento das Ações de Governo quanto à execução física e financeira das Ações 
Orçamentárias constantes na Lei Orçamentária Anual do 6º bimestre de 2012 e do 1º ao 6º bimestres de 
2013, realizado por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG; 

- Análise das informações e publicação bimestral do Relatório de Desempenho Físico-
Financeiro no DODF na internet, no sítio da SEPLAN, atendendo ao que determina os incisos I e II do art. 
153 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF e artigos 78 e 88 da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013; 

- Orientações aos servidores que atuam nos órgãos e entidades da administração pública do 
Distrito Federal quanto à elaboração dos instrumentos de planejamento, acompanhamento, avaliação e 
Prestação de Contas Anual do Governador buscando a homogeneização e a qualidade das informações. As 
orientações às unidades orçamentárias foram realizadas por meio da elaboração de instruções, oficinas 
e/ou reuniões técnicas;  

- Análise e consolidação do Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal e 
elaboração do Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo para compor a 
Prestação de Contas Anual do Governador referente ao exercício de 2012, visando atender ao disposto no 
inciso XVII do art. 100 da LODF e incisos V e XV do art. 138 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal; 

- Início do processo de elaboração do Relatório de Atividades do Governo e Análise do 
Desempenho dos índices alcançados pelos Indicadores dos Programas do PPA para compor a Prestação 
de Contas Anual do Governador referente ao exercício de 2013;  

- Elaboração do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2014; 

- Elaboração do Anexo das Ações de Conservação do Patrimônio Público para a LDO 2014 e 
LOA 2014; 

- Elaboração do Anexo dos Projetos em Andamento para a LDO 2014 e LOA 2014;  

- Participação na elaboração do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2014; 

- Participação na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2014, bem como nas 
Propostas Orçamentárias das UO’s do GDF; 

- Participação representando e/ou assessorando o Secretário da SEPLAN nos Fóruns dos 
Secretários Estaduais de Planejamento, nos quais foram debatidos grandes temas nacionais e troca de 
experiências com os entes da federação;  

- Participação em reuniões e Grupos de Trabalho do Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Planejamento – CONSEPLAN; 

- Estudos para definição dos requisitos de alteração do Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento – SIOP, conforme Termo de Cooperação Técnica GDF X SOF – Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento com o objetivo de aprimorar os processos de planejamento, 
orçamento e gestão no âmbito do Governo do DF e contribuir para a melhor eficiência na alocação dos 
recursos públicos; 

- Participação na Rede Nacional de Planejamento e Orçamento - RENOP que busca promover 
troca de experiências e boas práticas entre os entes federados;  

- Participação no Conselho de Desenvolvimento do Turismo - CONDETUR e no Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA com o objetivo de manter a paridade entre o Governo e a 
sociedade civil na abordagem dos temas relacionados às políticas de Turismo e dos Direitos da Criança e 
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do Adolescente; 

- Elaboração de documentos em respostas a expedientes direcionados à SUPLAN em 
especial, Decisões do TCDF, correspondências do Ministério Público e outras. 
 
1.1.1 Avaliação Anual do Plano Plurianual 2012-2015  – considerações gerais  

 
A avaliação do Plano, nos termos do que estabelece o art. 8º e 9º, da Lei nº 4.742, de 29 de 

dezembro de 2011, alterada pela Lei 5.023, de 04/02/2013, que trata do PPA 2012-2015, prevê que a 
avaliação se dê em duas etapas, a primeira, enviada ao Legislativo até o dia 15/04 do exercício 
subsequente, na qual deve conter demonstrativo, por programa e ação, da execução física e financeira do 
exercício avaliado dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais. E a 
segunda etapa, encaminhada à CLDF até 31 de agosto do exercício subsequente, é feita por meio da 
avaliação dos Objetivos Específicos, demonstrando por Programa Temático, os índices alcançados pelos 
indicadores ao término do exercício anterior, e a expectativa de alcance do índice final previsto. 

Também compôs a segunda etapa da avaliação do PPA 2012-2015, relativa ao exercício de 
2012, visando contextualizar os resultados das realizações ocorridas no período, uma análise do cenário 
macroeconômico do Brasil e do Distrito Federal, no qual foram apresentados os principais dados das contas 
públicas do exercício de 2012. 

A Avaliação do Plano, no exercício de 2012, foi a primeira avaliação sob a nova metodologia 
adotada na elaboração do PPA, abarcou todos os 126 Objetivos Específicos dos 32 Programas Temáticos e 
apresenta informações detalhadas e relevantes dos resultados de cada Programa no período e, ainda, a 
expectativa para o exercício de 2013. Além das informações relativas às realizações físicas, há também, às 
realizações financeiras correspondentes. 

Portanto, a Avaliação dos Programas de Governo constitui-se em uma fase fundamental do 
ciclo de planejamento, com a finalidade de otimizar a obtenção dos resultados previstos nos Programas, 
visando a melhoria da gestão e da alocação dos recursos no PPA e nos Orçamentos Anuais. 

 
1.1.2 Revisão Anual do Plano Plurianual 2012-2015 –  considerações gerais 

 
A concepção do PPA 2012-2015 segue um novo modelo, cujo sentido geral é o da busca por 

um caráter mais estratégico para o Plano. As mudanças introduzidas pelo PPA 2012-2015 têm como 
pressupostos uma nova relação com os instrumentos de ação governamental e uma nova forma de 
comunicação com a sociedade e com os atores envolvidos na implementação. E, justamente por ainda 
constituírem novidade, é que esses antecedentes necessários ao Plano deverão ser permanentemente 
trabalhados e aperfeiçoados.  

Quanto mais consolidada estiver essa percepção, maiores serão as chances de o Plano 
traduzir os anseios da sociedade em ações efetivas de governo.   

Cabe destacar que neste exercício foi elaborado apenas um projeto de lei de revisão do Plano. 
A revisão do Plano visa, especialmente, manter a compatibilização entre o PPA e LOA, tendo em vista as 
alterações ocorridas na LOA/2013 e PLOA/2014, bem como alterações previstas para o exercício de 2015.  

Algumas modificações foram necessárias em virtude da metodologia adotada na elaboração do 
PPA, especialmente quando vincula ações orçamentárias a objetivos específicos e, consequentemente, a 
Programas Temáticos, tornando-se imprescindível promover alterações no Anexo II – Estrutura e Base 
Estratégica do Plano Plurianual, constante da Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, visto que várias 
Unidades Orçamentárias, especialmente as Secretarias de Saúde, Educação, Administração Pública e Trabalho, 
demandaram alterações em atributos de diversos Programas Temáticos, conforme se apresenta no Anexo I do 
Projeto de Lei nº 1642. 

 As modificações constantes do Anexo III do Plano referem-se à inclusão, exclusão e alteração de 
ações; inclusão de regionalização; alteração de produto e de cronograma físico e/ou financeiro de ações. 

Essas poucas alterações caracterizam que o governo buscou manter os compromissos 
assumidos perante a sociedade quando da elaboração de sua principal peça de planejamento, na qual 
traduz nos 126 Objetivos Específicos que compõem os 32 Programas Temáticos os rumos previamente 
traçados para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal e seu entorno. 
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1.1.3 Publicação dos Relatórios de Desempenho Físic o-Financeiro por Programas de Trabalho e 
Demonstrativo Orçamentário Financeiro por Grupo de Despesa  

 
Elaboração dos Relatórios de Desempenho Físico-Financeiro por Programas de Trabalho e 

Demonstrativo Orçamentário Financeiro por Grupo de Despesa referente ao exercício 2013, conforme 
previsto no inciso III do art. 153 da LODF, de publicação bimestral.  

As publicações foram realizadas no Diário Oficial do Distrito Federal, de acordo com as 
seguintes datas: 1º bimestre, Portaria nº 74, de 26 de março de 2013, publicada no DODF nº 63, de 27 de 
março de 2013; 2º bimestre, Portaria n° 117, de 28 de maio de 2013, publicada no DODF nº 110, de 29 de 
maio de 2013; 3º bimestre, Portaria n° 155, de 26 d e julho de 2013, publicada no DODF nº 154, de 29 de 
julho de 2013; 4º bimestre, Portaria n° 192 de 26 d e setembro de 2013, publicada no DODF nº 202, de 26 
de setembro de 2013; 5º bimestre, Portaria n° 235, de 28 de novembro de 2013, publicada no DODF nº 251 
de 29 de novembro de 2013 e 6º bimestre, Portaria nº 18 de 29 de janeiro de 2014, publicada no DODF nº 
23 de 30 de janeiro de 2014. 

 
1.2 Orçamento Público 

 
A área de Orçamento Público, na qualidade de órgão central, tem por atribuições planejar, 

orientar e coordenar o sistema orçamentário do Governo do Distrito Federal, sendo responsável pelo 
processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA. Seu 
grande desafio, tal como no exercício anterior, foi à busca de fontes de financiamentos destinadas a suprir 
as demandas, em especial às despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal, de forma a cumprir o 
compromisso governamental de manter os aumentos concedidos com a reestruturação de diversas 
carreiras e com a contratação de novos servidores, principalmente na área de saúde, bem como para 
atender os investimentos, em especial os Projetos Estruturantes. 

 

Evolução da Despesa de Pessoal em Relação à Receita  Corrente Líquida 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013* 

RCL 43,45 43,40 46,10 44,98 46,19 
Relatório de Gestão Fiscal, posição até Agosto/2013, publicado no sítio transparencia.df.gov.br. 

 
Com o objetivo de valorizar os servidores públicos que atendem a população, foram efetuadas 

diversas reestruturações e melhorias salariais concedidas às diversas carreiras, impactando no aumento 
das despesas de pessoal. Porém as despesas se mantiveram dentro do limite percentual, em relação à 
RCL, estabelecido pela LRF, como pode ser observado no quadro abaixo. Ressalta-se que o índice de 2013 
refere-se ao 2º Quadrimestre, última posição constante do Relatório de Gestão Fiscal até o fechamento do 
presente relatório, onde o percentual ficou em 46,19%.  

 
Evolução dos Investimentos 

Ano 2009 2010 2011 2012* 2013* 

Valores Investidos 1.382.848.415,68 1.041.462.545,27 974.860.654,47 1.561.942.237,05 2.180.610.380,13 

Variação  % 31,58 -24,69 -6,40 60,22 39,61 
 Fonte: Consulta ao sistema SIGGO, balancetes encerramento do exercício. 

 
A persistência da crise global, com seus reflexos no câmbio, continuou atingindo a economia 

do Distrito Federal, afetando o crescimento da receita total que foi abaixo do esperado forçando o Governo 
local a reduzir os gastos com o custeio da máquina pública, na busca de alternativas para ampliação dos 
níveis de investimentos que, apesar do cenário da economia, apresentou um incremento na ordem de 
39,61%, em relação a 2013. Dentre os investimentos responsáveis pela evolução do índice de 2013, em 
relação ao alcançado em 2012, destaca-se a conclusão da construção do Estádio Nacional – Mané 
Garrincha. 

Os investimentos foram custeados com recursos de diversas fontes, conforme demonstrado no 
quadro a seguir: 
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Fonte Valor Aplicado Participação % 

Tributos 1.020.627.557,61 46,80 

Operações de Crédito 527.526.976,05 24,19 

Convênios 383.075.792,59 17,57 

Outras Fontes 249.380.053,88 11,44 

Total 2.180.610.380,13 100,00 
Fonte: Consulta ao sistema SIGGO 

Evolução das Receitas Totais e Tributárias 

Ano 2009 2010 2011 2012* 2013* 

Receita Total 11.539.437.538  12.665.800.324  14.050.737.470  15.937.900.159  16.665.186.740 

Variação % 11,2  9,8  10,9  13,4 8,1 

Receita Tributária 7.392.530.033  8.352.921.765  9.366.541.154  10.287.231.704  11.443.797.301 

Variação % 4,1  13,0  12,1  9,8  11,2 
Fonte: Consulta ao sistema SIGGO, balancetes encerramento do exercício. 

 
As receitas tributárias do Distrito Federal mantiveram a tendência de crescimento. No exercício 

de 2013 houve um crescimento de 11,2%, em relação a 2012.  
 

1.2.1 Normas Internacionais de Contabilidade Aplica da 
 

Com o advento da implantação das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, obrigatória a partir do dia 01 de janeiro de 2014, foram desenvolvidos trabalhos em conjunto com a 
Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, visando adequar a nova codificação 
do Rol de Contas e de Eventos Contábeis destinados aos novos parâmetros orçamentários para a 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.  

Em consequência, houve necessidade de ajustes e testes no sistema informatizado no 
Programa de Execução do módulo SIOP/SIGGO, para que não houvesse interrupção das atividades diárias 
da Subsecretaria de Orçamento Público. Trabalho desenvolvido junto com a Subsecretaria de Informática 
da Secretaria de Estado de Fazenda.  

Outras ações adotadas visando à melhoria do orçamento governamental no Distrito Federal:  
• Implantação da nova contabilidade aplicada ao setor público; 
• Abertura de edital para contratação de auditores de controle interno, dentre eles 20 para a 

área de Planejamento e Orçamento; 
• Busca da melhoria do processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

de Orçamentária Anual, com a fixação de prazos e responsabilidades por meio das Portarias nº 70, de 20 
de março de 2013 e nº 94, de 24 de abril de 2013, respectivamente; 

• Continuidade na implementação do Sistema Integrado de Orçamento Público - SIOP, 
sistema informatizado disponibilizado pelo Governo Federal, conforme Acordo de Cooperação Técnica 
firmado com o Governo do Distrito Federal, com objetivo de aprimorar a elaboração e acompanhamento dos 
instrumentos de planejamento e orçamento. 

 
1.3. Modernização da Gestão 

 
No primeiro semestre, iniciou-se a finalização do Programa Nacional de Apoio a Modernização 

dos Estados e Distrito Federal – PNAGE/DF, tendo sua vigência expirada em 30 de maio de 2013. 
No âmbito do Programa Nacional de Apoio a Modernização dos Estados e Distrito Federal – 

PNAGE/DF foi finalizado o Programa, por meio da Prestação de Contas Final, exigida pelos órgãos 
competentes, a qual foi aceita sem qualquer espécie de ressalva até o presente momento. 

Em relação ao Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos 
Estados e do Distrito Federal (PNAGE), entre 2012 e o 1º Semestre de 2013, o Programa obteve o auge da 
sua execução financeira com valores acumulados de R$ R$ 2.473.644,92, totalizando a execução 
acumulada em 41,06%, sendo 18,24% recursos do BID e a diferença da contrapartida GDF. Entre os 
investimentos, destacam-se as aquisições de Equipamentos de Tecnologia de Informação (TI) de Alto 
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Desempenho, os Mobiliários da Escola de Governo do DF, bem como a capacitação de 290 (duzentos e 
noventa) servidores nos cursos de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV e de 
Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência. 

Em 2013, foram concluídos mais 03 (três) Planejamentos Estratégicos Institucionais, a saber, 
Secretaria de Estado de Justiça, Procuradoria Geral do Distrito Federal e Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. Concomitantemente, 15 (quinze) órgãos vinculados ao Governo do Distrito Federal, signatários 
do Compromisso de Resultados, tiveram seus Planejamentos Estratégicos Institucionais monitorados por 
meio de indicadores de desempenho, metas e iniciativas estratégicas pré-estabelecidas. Ainda, nesse 
contexto, vem sendo dispensado todo o apoio técnico à construção e implementação do Planejamento 
Estratégico da SEPLAN, por meio de equipe exclusiva. 

No decorrer do ano, foi implementado o software público e livre GEPLANES, Sistema 
especificamente desenvolvido para monitorar os Planejamentos Estratégicos Institucionais.  Inicialmente, a 
Secretaria de Estado de Saúde do DF teve essa prerrogativa com o objetivo de estender a utilização aos 
demais órgãos interessados. 

Com a implementação do GEPLANES na Secretaria de Estado de Saúde, deseja-se que todos 
os Planejamentos Estratégicos Institucionais vigentes sejam acompanhados e monitorados por meio do 
novo sistema. 

No campo da análise e padronização de Regimento Interno, foram procedidas revisões 
abrangendo de 15 (quinze) órgãos, a saber: 

• Secretaria de Estado de Trabalho do DF; 
• Secretaria de Estado de Transportes do DF; 
• Secretaria de Estado de Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do DF; 
• Secretaria de Estado de Cultura do DF; 
• Secretaria de Estado de Condomínios do DF; 
• Secretaria de Estado de Obras do DF; 
• Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do DF; 
• Secretaria de Estado de Justiça do DF; 
• Administração Regional de Samambaia; 
• Vice-Governadoria; 
• Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF- IBRAM; 
• Departamento de Trânsito – DETRAN/DF; 
• Hospital Regional de Santa Maria(Regimento da Comissão de Risco Hospitalar); 
• Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS (Conselho de Administração 

do FUNDHIS); e 
• Comitê Gestor do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos – CORC/DF. 
 

Com relação às Estruturas Administrativas, foram elaboradas 04 (quatro) propostas de 
alteração, quais sejam: 

• Secretaria de Estado da Criança do DF; 
• Secretaria de Estado de Obras do DF; 
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF; e 
• Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF. 
 
Reestruturação da Secretaria de Estado da Mulher, com a criação da Subsecretaria de 

Administração Geral, agilizando sobremaneira as atividades de Contratos e Convênios e Licitação e 
Compras, que eram supridas pela Casa Civil e demandavam mais tempo para sua execução, haja vista os 
longos trâmites processuais envolvidos.  

Ainda com relação à Secretaria de Estado da Mulher ocorreu a aprovação, pelo Governador do 
Distrito Federal, de proposta de contratação de profissionais de Psicologia para atuação nos Núcleos de 
Atendimento à Família Vítima de Violência Doméstica – NAFAVD. 

Em decorrência dos trabalhos de reestruturação administrativa desenvolvidos, sucedeu-se a 
publicação dos seguintes atos: Decreto nº 34.865, de 21 de novembro de 2013, Decreto nº 34.265, de 05 de 
abril de 2013, Decreto nº 34.745, de 16 de outubro de 2013, Decreto nº 34.274, de 10 de abril de 2013, 
Decreto nº 34.547, de 01 de agosto de 2013, Decreto nº 34.184, de 4 de março de 2013 e Decreto nº 
34.571, de 14 de agosto de 2013 
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No escopo do Mapeamento de Processos, foram contempladas a Secretaria de Estado da 
Mulher com a identificação e construção dos processos de trabalho (FASE 3 – Acompanhamento da 
Implantação), bem como da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, por meio do mapeamento 
da Unidade de Coordenação e Administração de Contratos e Convênios. 

No tocante à Política de Convênios e Contratos de repasse da União, acompanhar de forma 
sistemática o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, a fim de 
diagnosticar e regularizar as pendências existentes, por meio da articulação entre as entidades convenentes 
e concedentes, além de propor medidas regulamentadoras para coibir as futuras irregularidades. 

Com relação às empresas públicas vinculadas, promove-se o acompanhamento das ações das 
liquidações da Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur e da Sociedade de Abastecimento de Brasília 
S/A - SAB, por meio das reuniões deliberativas do Conselho Fiscal e de Administração. 

Na seara da normatização foram propostos Decretos estabelecendo regras a serem adotadas 
pelos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, visando à manutenção da regularidade jurídica, 
fiscal, econômico-financeira e administrativa no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 
Voluntárias – CAUC; e dispondo sobre as atribuições e responsabilidades dos órgãos que sucederam o 
processo de liquidação da Empresa Brasiliense de Turismo – BrasíliaTur, “em liquidação”. 

No escopo dos requisitos fiscais consignados no Serviço Auxiliar de Informações para 
Transparências Voluntárias – CAUC/SIAFI, registram-se as Obrigações de Adimplência Financeira, 
Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios, Obrigações de Transparência e Adimplemento de 
Obrigações Constitucionais ou Legais. No intuito de atender todas as exigências legais previstas e retirar de 
forma mais célere as inadimplências registradas, foram adotadas diversas medidas, obtendo-se o seguinte 
cenário:  

• Das 19 pendências referentes a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União 
incluídas no CAUC/SIAFI, no ano de 2013, 18 foram regularizadas. Além disso, 08 registros pendentes de 
anos anteriores foram resolvidos no decorrer do ano; 

• Com relação a Contribuições Previdenciárias, dos 51 registros incluídos em 2013, 42 foram 
regularizados. Frisa-se que 11 pendências remanescentes de anos anteriores foram solucionadas no 
período; 

• Quanto a Contribuições para o FGTS, todas as 14 pendências registradas foram 
regularizadas; 

• Referente ao Poder Público Federal no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do 
Setor Público Federal – CADIN, todas as 06 pendências incluídas foram regularizadas, além de 09 registros 
de anos anteriores; e 

• Consoante a Regularidade na Prestação de Contas de Convênios, dos 09 Convênios 
incluídos no ano de 2013, 08 foram regularizados. Destaca-se que 12 Convênios firmados em anos 
anteriores, também, foram regularizados neste exercício. 

 
Em relação ao CAUC/SIAFI, registraram-se entre janeiro e dezembro de 2013, 101 

pendências, das quais 90 foram regularizadas, equivalente a 89,1% dos registros, e apenas 11 encontram-
se inadimplentes (10,9%). Além disso, dos 45 registros remanescentes de anos anteriores, 40 foram 
resolvidos em 2013, restando 05 pendências. 

Pendências registradas no CAUC/SIAFI 

Irregularidade 
Pendências Regularizadas Pendências não 

Regularizadas Total 
Qtd.  % Qtd.  % 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da 
União 

18 94,7% 1 5,3% 19 

Contribuições Previdenciárias 42 82,4% 9 17,6% 51 
Contribuições para o FGTS 14 100,0% 0 0,0% 14 
CADIN 6 100,0% 0 0,0% 6 
Prestação de Contas de Convênios 8 88,9% 1 11,1% 9 
Aplicação mínima de recursos em Educação 1 100,0% 0 0,0% 1 
Regularidade Previdenciária 1 100,0% 0 0,0% 1 

Total  90 89,1% 11 10,9% 101 
Fonte: CAUC/SIAFI 

 
Dentre as principais ações efetivadas em 2013, está a regularização do CNPJ do Governo do 

Distrito Federal que se encontrava inadimplente por irregularidade em 02 convênios, além de 01 inscrição 
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, 01 por irregularidade 
em aplicação mínima de recursos na área de educação e 01 por regularidade previdenciária. 
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Essas irregularidades impediam que o Governo do Distrito Federal recebesse recursos federais 
oriundos de emendas parlamentares, captasse recursos com organismos nacionais e internacionais, de 
fontes governamentais ou privadas, firmasse novos convênios com a União, objetivando o atendimento das 
diversas demandas atreladas ao desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal. 

No segmento do processo de vinculação da Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur, em 
liquidação, mediante a edição do Decreto nº 32.716/2011, de 1º de janeiro de 2011, restou, dentre outras 
atividades, o passivo processual para apuração de possíveis irregularidades sucedidas à época na 
execução e prestação de contas de contratos, convênios, patrocínios e serviços realizados, no decorrer do 
ano foram empreendidas as seguintes ações: 

• Instituição da Comissão Processante da Tomada de Contas Especial, integrada por 15 
(quinze) servidores efetivos das Secretarias de Estado de Planejamento e Orçamento do DF, de Estado de 
Transparência e Controle do DF, de Turismo do DF, de Cultura do DF e de Fazenda do DF, em 
cumprimento ao Decreto nº 34.021, de 06 de dezembro de 2012; 

• Iniciado o processo de qualificação na temática, ofertado pela Secretaria de Estado de 
Transparência e Controle do DF, prosseguido pela Escola de Governo do DF, e em sequência pela 
Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP; 

• Instauração de 65 (sessenta e cinco) Tomadas de Contas Especiais – TCE, por meio das 
Ordens de Serviço de nºs 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 14, publicadas no DODF de nº 89, de 02 de maio de 
2013, de nº 90, de 03 de maio de 2013 e de nº 229, 04 de novembro de 2013, priorizando-se os processos 
objetos de decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, convênios firmados com o Ministério do 
Turismo, sem aprovação da Prestação de Contas, bem como convênios e contratos firmados para a 
realização do Carnaval 2009. 

Com relação às ações implementadas pelas Comissões apuradoras das Tomada de Contas 
Especiais, obteve-se como produto o encerramento de 03 (três) processos. Encontra-se em curso a 
apuração de 56 (cinquenta e seis) TCE’s, em virtude de apensação de autos processuais com mesmo 
objeto, originários dos 65 instaurados.   

No quesito das ações empreendidas com vistas a extinção da Empresa Brasiliatur, em 
liquidação, foram promovidas por esta Subsecretaria, pelo Liquidante e pelos membros dos Conselho Fiscal 
e de Administração análises e considerações em resposta às adequações propostas pela Secretaria de 
Estado de Transparência e Controle do DF quando da apreciação da Prestação de Contas Extraordinária do 
Liquidante da Brasiliatur, referente ao período de 28/05/2010 a 31/05/2011. Como efeito, foi enviado ao 
Tribunal de Contas do DF a Certificação do Comitê de Contas daquela Secretaria pela REGULARIDADE, 
sem ressalvas ou irregularidades. 

 

2. Outras Realizações 
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2984 - Manutenção da Frota Oficial de Veículos  25.249.419 31.336.317 30.803.358 27.057.428 
0005 - Manutenção da Frota Oficial de Veículos--Distrito Federal 

25.249.419 31.336.317 30.803.358 27.057.428 
2990 - Manutenção de Bens Imóveis do GDF 156.202.054 303.724.379 296.573.363 252.161.175 
0006 - Manutenção de Bens Imóveis do GDF--Distrito Federal 156.202.054 303.724.379 296.573.363 252.161.175 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  

7.941.491 504.815 504.814 464.639 
7887 - Reforma de Prédios e Próprios-- Plano Piloto 7.941.491 504.815 504.814 464.639 
3943 - Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti  20.000 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  

500.000 571.904 571.903 571.903 
0054 - Capacitação de Servidores-Secretaria de Planejamento e 
Orçamento- Plano Piloto 500.000 571.904 571.903 571.903 
8502 - Administração de Pessoal  

51.393.503 54.141.785 54.104.245 53.628.274 
7024 - Administração de Pessoal-Secretaria de Planejamento e 
Orçamento- Plano Piloto 51.393.503 54.141.785 54.104.245 53.628.274 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  

2.290.446 2.214.535 2.176.915 2.176.915 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
7024 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de 
Planejamento e Orçamento- Plano Piloto 2.290.446 2.214.535 2.176.915 2.176.915 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  2.751.652 1.096.293 994.186 842.420 
7897 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria 
de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto 2.751.652 1.096.293 994.186 842.420 

Total do Programa  246.348.565 393.590.028 385.728.785 336.902.754 
 
2.1 Contratos Corporativos 

 
A Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN, como órgão central do 

Sistema Integrado de Apoio Operacional - SIAO, na forma do Decreto n° 24.151/2003, é responsável por 
coordenar e estabelecer condições para que os órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional possam manter, de forma contínua e ininterrupta, seus serviços administrativos e auxiliares. 

Nesse contexto, a gestão e manutenção da frota mostram-se como atividades essenciais à 
prestação de serviços pelas diversas unidades de Governo do Distrito Federal.  

A SEPLAN gere e acompanha 493 veículos oficiais pertencentes ao Distrito Federal, tendo 
providenciado o pagamento do seguro obrigatório de 490 desses veículos, cujo valor totaliza R$ 56.603, 
52  (cinquenta e seis mil seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos).  

No decorrer deste exercício, foram adquiridos 7 caminhões IVECO, modelo Daily 55C17 e 12 
vans CITRÖEN, MODELO Jumper Vetrato. Foi também realizada a manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças para 175 veículos dentre os pertencentes ao Distrito Federal.  

Ainda sobre a frota própria, ocorreu a abertura de 35 processos administrativos para apuração 
de responsabilidade por danos e avarias aos veículos oficiais e a conclusão de 24 processos de apuração, 
bem como a cobrança de 750 infrações de trânsito. 

No que se refere à frota terceirizada, hoje há 1337 veículos locados disponibilizados aos 
órgãos e entidades da Administração. Vale ressaltar que foi rescindido o Contrato n° 16/2010, que cobr ava 
R$ 907,00 por carro, e aditivado o Contrato nº 16/2012 que custa R$785,00 por veículo.  

É importante acrescentar que a taxa de administração de -1,35% (um inteiro e trinta e cinco 
centésimos negativos) para o serviço de gerenciamento de despesas de abastecimento com fornecimento 
dos insumos objeto do Contrato SEPLAN nº 06/2008 foi reduzida para -2,36% (dois inteiros e trinta e seis 
centésimos por cento negativos) a partir da assinatura do Contrato n° 35/2013.  

Em cumprimento das disposições do Decreto n° 24.815 /2004, foram recolhidos 212 veículos 
inservíveis ou de recuperação antieconômica, dos quais 138 foram alienados no 1º Leilão Público da 
SEPLAN pelo valor de R$1.993.650,00 e 74 foram alienados no 2º Leilão SEPLAN pelo valor de 
R$944.500,00. 

Ainda com relação aos contratos corporativos, tem-se que todos os contratos de vigilância e de 
limpeza firmados pela SEPLAN foram negociados, restando apenas o contrato de Brigada para negociação. 

Baseado em preços públicos vigentes à época, a Coordenação de Fiscalização de Contratos 
Corporativos chamou e comprovou ao contratado, prestador de serviços de brigada, que seus preços 
encontravam-se acima da média. 

Diante do fato inconteste, consumou-se a necessidade de reduzir o valor do posto de brigada 
de R$23.258,00 para R$22.308,16, ocasionando assim uma redução referente ao contrato anterior em 
R$116.195,28 (cento e dezesseis mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) ano, conforme 
pode ser observado no 4º Termo Aditivo do Contrato nº 06/2010.  

Segue abaixo tabela demonstrando a racionalização de gastos referente aos contratos de 
prestação de serviço de limpeza e vigilância: 

Remanejamento de Postos  
Posto  TIPO R$(Média) Quant.  

Limpeza 

Servente 44 hs  R$   2.491,39  94 
Servente 12x36 Diurno  R$   4.357,79  23 

Servente 12x36 Noturno  R$   4.910,68  0 
Encarregado 44 hs  R$   3.693,71  2 

Encarregado 12x36 hs Diurno  R$   7.311,77  0 
Encarregado 12x36 hs Noturno  R$   8.073,72  0 

Vigilância 
NOTURNO  R$ 10.661,40  89 

NOTURNO (Desarmado)  R$ 10.560,35  2 
Diurno  R$   9.710,43  100 

Valores Provenientes de Remanejamento 
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119 Posto(s) de Limpeza  R$              341.807,34  
191 Posto(s) de Vigilância  R$           1.941.027,90  
310 Posto(s) de Gerais   R$           2.282.835,24  
 
2.2 Bens imóveis 

 
No que concerne à manutenção de bens imóveis do GDF, cabe destacar as seguintes 

realizações: 
• Administração e controle das despesas com água e esgoto, e energia elétrica de próprios 

do Governo do Distrito Federal, valor pago de R$ 1.315.001,68 (um milhão trezentos e quinze mil um real e 
sessenta e oito centavos); 

• Administração de 27 (vinte e sete) imóveis funcionais da Administração Direta do Governo 
do Distrito Federal, 8 (nove) casas no JBB e 52 vagas de garagem no Bonaparte Hotel; 

• Administração e controle do recebimento de taxa de ocupação dos imóveis funcionais, 
inclusive as casas do JBB, no valor de R$ 398.691,48 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa 
e um reais e quarenta e oito centavos); 

• Inscrição, no Cadastro da Divida Ativa do Distrito Federal, dos débitos de Taxa de ocupação 
de imóveis funcionais dos ocupantes inadimplentes; 

• Acompanhamento dos processos judiciais envolvendo imóveis funcionais residenciais do 
Distrito Federal; 

• Administração e controle do pagamento de taxa extra, condominial, referente aos imóveis 
funcionais, totalizando R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais); 

• Informação aos órgãos da Administração Direta acerca de bens imóveis da Administração 
Direta disponíveis para ocupação; 

• Administração dos imóveis funcionais desocupados; 
• Recebimento de imóvel funcional. 

Leilões de bens móveis 
Itens  Valor Avaliado (R$)  Valor Arrematado (R$)  

1º Leilão de Bens móveis inservíveis e veículos Processos 410.000.384/2013 
e 410.001.302/2012 

590.250,00 2.126.050,00 

2º Leilão de Bens móveis inservíveis e veículos Processos 410.000.384/2013 
e 410.001.302/2012 261.840,00 1.243.500,00 

Total  852.090,00 3.369.550,00 

Reintegração de posse 

Descrição do Imóvel  Valor (R$)  
SQS 403 Bloco “O” APT. 102 – Brasília - DF Processo em andamento nº 2008.01.1047438-5. 
SQS 315 Bloco “C” APT. 604 – Brasília - DF Processo em andamento nº 2008.00.2.002346-5 
QNM 34 Conj. H Lote 31 –Taguatinga - DF Processo em andamento nº 2000.01.1.051372-7 
SQS 203 Bloco A Apt. 203, 204, 301, 303, 403, 404, 501,502, 504 e 603 – 
Brasília - DF 

Processo em andamento nº 2012.01.1.075558-3 

Quadra 14 Conj. A-9 Casa 12 – Sobradinho - DF Processo em andamento nº 2002.01.1.048663-4 
SQS 203 Bloco A Apt. 503 – Brasília -DF Imóvel Recebido 

 
2.3 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 

 
O desenvolvimento de pessoas em suas competências e desempenhos, vinculados à missão e 

aos objetivos do planejamento estratégico da SEPLAN, apresenta-se entre os maiores desafios a serem 
enfrentados. No exercício de 2013, houve um avanço neste campo, uma vez que foi publicado o Plano de 
Capacitação /PCDP/SEPLAN. 

A elaboração da minuta e publicação do Plano de Capacitação e Desenvolvimento de 
Pessoas/PCDP da SEPLAN, aprovada por intermédio da Portaria nº 166, de 15 de agosto de 2013 
publicada no DODF nº 169, de 16 de agosto de 2013, páginas 18/21, aponta para uma capacitação dos 
servidores alinhada à estratégia organizacional da Secretaria.  

O Plano tem dentre seus objetivos a eliminação de contratações de treinamento e capacitação 
de forma autônoma e descomprometida com a visão estratégica.  

Destacadamente, o Plano de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas – PCDP tem o 
intuito de modernizar as práticas de gestão de pessoas, com vistas ao atendimento dos objetivos 
institucionais e otimizar os recursos físico e financeiro destinados a desenvolver competências individuais, 
desenvolver a capacidade crítica dos participantes, estimular o crescimento pessoal e profissional dos 
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servidores, preparar e capacitar servidores para o desempenho de funções gerenciais, buscar a efetividade 
das ações dos diversos órgãos integrantes da Administração Pública e fomentar a participação de 
servidores em cursos de graduação e pós-graduação 

A confecção da Ordem de Serviço nº 364, de 18 de setembro 2013, publicada no DODF nº 
195, de 19 de setembro de 2013, contendo os procedimentos para formalização e contratação de eventos 
de capacitação destinados aos servidores da SEPLAN, permitirá a continuidade e o aperfeiçoamento do 
Programa Executivo (congressos, seminários, conferências, simpósios, fóruns, palestras, visitas, encontros 
técnicos ou similares) e do Programa Gerencial, bem como a futura implementação do Programa 
Estratégico (Graduação e Pós-Graduação), do Programa de Ambientação e Integração Institucional e do 
Programa de Multiplicação, todos previstos na Portaria nº 166, de 15 de agosto de 2013 publicada no DODF 
nº 169, de 16 de agosto de 2013, páginas 18/21 (Plano de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas da 
SEPLAN). 

Ao longo do ano de 2013, realizou-se a capacitação de servidores por meio da contratação de 
várias instituições de ensino, particulares e públicas, com o intuito de valorizar, motivar, integrar e qualificar 
os servidores para o exercício de suas atividades diárias, possuindo como norteador as metas e os 
resultados institucionais, visando sempre à economicidade, responsabilidade, desenvolvimento intelectual e 
valorização de seu quadro de colaboradores, com o objetivo finalístico de melhor servir à população do 
Distrito Federal. Cabe salientar que todos os recursos disponibilizados para a capacitação foram utilizados. 

O quadro abaixo apresenta o resumo dos eventos de capacitação realizados e custeados pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal neste ano: 

 

Tipos de Eventos Número de Eventos de 
Capacitação Número de Capacitações Custo das Capacitações  

R$ 
Conferência 1 1 3.905,00 
Congresso 2 5 17.595,00 
Curso 25 208 377.356,25 
Fórum 1 10 16.920,00 
Seminário 8 60 134.298,50 
Workshop 1 2 3.762,00 

Total  38 286 553.836,75 
 

A tabela seguinte apresenta detalhadamente o número de capacitações por área da Secretaria, 
contendo o número de eventos de capacitação e o número de capacitações de servidores destas áreas: 

 
Área Número de Eventos de Capacitação (*)  Número de Capacitações (**)  

SULIC 13 59 
SUAG 17 57 
SULOG 13 49 
UCACC 13 32 
SUTIC 4 22 
SUMOG 4 18 
SUCAD 1 15 
GABINETE/OUVIDORIA 6 10 
SUCAP 5 10 
AJL 7 8 
ASCOM 4 5 
SUPLAN 1 1 
SUORC 0 0 

Total   286 
(*) Um mesmo evento de capacitação poderá ter mais de uma área participante. 
(**) Um mesmo servidor poderá ter realizado mais de uma capacitação, apresentando na contagem como se fosse um servidor distinto. 

 
Complementarmente ao Plano de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas/PCDP da 

SEPLAN, foi publicada a Ordem de Serviço nº 364, de 18 de setembro de 2013, que trata e disciplina os 
procedimentos relativos à capacitação dos servidores lotados e em efetivo exercício.  

Portanto, é importante conscientizar as áreas demandantes quanto ao cumprimento dos 
procedimentos de solicitação/requerimento de eventos de capacitação disciplinados na Portaria nº 166, de 
15 de agosto de 2013 e Ordem de Serviço nº 364, de 18 de setembro de 2013. 
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2.4. Gestão Orçamentária e Financeira 
 
Outro desafio consiste em acompanhar e controlar a gestão orçamentária e financeira da 

Secretaria. Desta forma, as atividades relativas à gestão de orçamento e finanças referem-se a realização 
da proposta orçamentária, monitoramento, controle, e adequação do orçamento, controle dos registros 
contábeis, realização da liquidação e pagamento das despesas. Sendo assim, em resumo, a SEPLAN 
executou cerca de 99% (noventa e nove por cento) do seu orçamento. Em outras palavras, realizou suas 
despesas programadas, levando em conta a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração e o 
cumprimento das exigências legais.  
 
PROGRAMA TEMÁTICO:  

6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3178 - Reforma de edificações e espaços Culturais do Patri mônio 
Histórico 36.070.301 5.105.753 5.103.729 4.403.999 
2699 - Reforma de edificações e espaços Culturais do Patrimônio 
Histórico--Distrito Federal 36.070.301 5.105.753 5.103.729 4.403.999 

Total do Programa  36.070.301 5.105.753 5.103.729 4.403.999 
 

A reforma de edificações e espaços culturais do patrimônio histórico do Distrito Federal integra 
a lista dos Projetos Estruturantes que preveem melhorias na infraestrutura do Distrito Federal e que recebe 
atenção especial da Junta de Execução Orçamentária (JEO). São investimentos considerados prioritários 
pelo governo e que possuem maior flexibilidade orçamentária, o que gera mais agilidade na aplicação dos 
recursos. 

A Secretaria de Estado de Cultura é responsável pela execução do projeto. Em 2013, foram 
iniciadas as obras das igrejas São Sebastião e São José do Operário, da Casa do Cantador, da Galeria 
Athos Bulcão, do Anfiteatro da Concha Acústica e do Museu Histórico de Planaltina/DF. 

Os projetos executivos de restauro do Teatro Nacional Claudio Santoro, do Espaço Cultural 
Renato Russo, do Museu Vivo da Memória Candanga, do Memorial dos Povos Indígenas e do Pólo de 
Cinema e Vídeo estão em fase de elaboração. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  281.348 277.259 277.259 253.879 
0026 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Planejamento e Orçamento- 
Plano Piloto 281.348 277.259 277.259 253.879 

Total do Programa  281.348 277.259 277.259 253.879 

 
No programa de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania são desenvolvidas atividades 

de assistência e ressocialização de sentenciados e egressos do sistema penitenciário do DF. Com os 
recursos dessa ação, são pagas as despesas com a prestação de serviços realizados pelos sentenciados, 
no âmbito do Contrato nº 28/2012, celebrado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – 
FUNAP/DF. 

No quadro abaixo é apresentado o quantitativo de pessoas assistidas: 
 

Mês Pessoas Assistidas  
Janeiro 16 
Fevereiro 19 
Março 19 
Abril 17 
Maio 17 
Junho 22 
Julho 20 
Agosto 23 
Setembro 21 
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Outubro 18 
Novembro 20 
Dezembro 18 

Fonte: Relatório das Etapas Programadas para Execução extraído do SAG (6º bimestre/2013) 

  

3.  Informações complementares 
 
3.1. Unidade de Controle Interno 
 

A Unidade de Controle Interno – UCI tem como finalidade acompanhar e controlar 
concomitantemente as atividades executadas em todas as dependências da SEPLAN com o objetivo de 
minimizar a ocorrência de desvios. 

Os trabalhos da UCI são desenvolvidos tendo por base o Plano Anual de Atividades de 
Controle Interno- PAACI, elaborado em consonância com os relatórios emitidos pela Secretaria de 
Transparência e Controle- STC/DF e com as decisões e recomendações do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal -TCDF. Neste plano estão estabelecidas as atividades que serão executadas durante o exercício. 
 

3.1.1. Atividades Executadas  

- Acompanhamento das diligências e cumprimento das recomendações da Secretaria de 
Transparência e Decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

- Análise preliminar dos processos da CODEPLAN (Caixa de Pandora), com vistas à 
instauração de Tomada de Contas Especial; 

- Análise de processos de Tomada de Contas Especial da BRASILIATUR, instaurados pela 
SEPLAN; 

- Análise de processos de Prestação de Contas do Convênio firmado entre o Governo do 
Distrito e Governo Federal para realização de ações com recursos do PNAGE; 

- Elaboração e preenchimento de Papeis de Trabalho a fim de verificar a legalidade dos 
procedimentos adotados pelas diversas áreas, como: licitações, restos a pagar, diárias, despesas de 
pessoal, reconhecimento de dívidas, almoxarifado; 

- Análise preliminar dos processos que envolviam falta disciplinar. E, caso necessário, 
sugerindo a instauração de Sindicância Preliminar ou Processo Administrativo Disciplinar – PAD; 

- Elaboração de pareceres, no intuito de auxiliar a gestão, em assuntos referentes a benefícios 
de pessoal, ressarcimento de despesas, processos administrativos, renovação de contratos, dentre outros; 

- Preenchimento das respostas às recomendações contidas nos relatórios de Auditoria no 
Sistema de Gestão de Auditoria do DF – SAE/WEB; 

- Emissão de Solicitações de Ações Corretivas – SAC, a fim de sanar situações irregulares; 

- Atendimento de demandas do Gabinete e de outras unidades da Secretaria, no intuito de 
atuar previamente e concomitante ao surgimento das irregularidades; 

- Acompanhamento tempestivo dos principais contratos celebrados pela SEPLAN, em especial, 
os corporativos de vigilância, limpeza e manutenção de veículos; 

- Visitas aos diversos setores da Secretaria para verificar procedimentos administrativos. 
 
3.1.2. Principais resultados alcançados 
 

- Proposição de procedimento para concessão de Auxílio Transporte – modalidade 
interestadual; 

- Solicitação de revisão da concessão de Gratificação de Titulação, tendo em vista as 
alterações na legislação de diversas carreiras do Governo do Distrito Federal; 

- Solicitação para revisão dos procedimentos para concessão de diárias e passagens; 

- Correção de falhas de instrução de procedimentos administrativos em diversos processos 
analisados pela UCI; 

- Definição de procedimento para desfazimento das peças estocadas na Diretoria da Frota; 
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- Restituição de valores decorrentes de prejuízos causados ao erário. 
 
Espera-se, com a adoção dessas medidas, a redução dos apontamentos e achados de 

auditoria levantados pelos técnicos da Secretaria de Transparência e Controle – STC, quando da realização 
das Tomadas de Contas Anuais dos Ordenadores de Despesas. 
 
3.2. Tecnologia da Informação e Comunicação 
 

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC é a unidade da 
SEPLAN responsável pela manutenção e desenvolvimento dos sistemas corporativos; pela gestão do 
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CeTIC; por assuntos afetos a TIC Corporativa; e tem 
por missão viabilizar o alcance dos objetivos estratégicos da SEPLAN com a instrumentalização da 
estrutura corporativa de TIC e na implantação da governança de TIC, visando suportar a eficiência e 
eficácia dos serviços e dos gastos públicos. 

O CeTIC é um ambiente seguro, aparelhado com sistema de combate a incêndios, ar de 
precisão, energia  e segurança, com soluções integradas de hardware e software com a finalidade de prover 
serviços corporativos de tecnologia da informação e comunicação, como: armazenamento de dados, acesso 
a rede mundial de computadores e hospedagem de aplicações e sistemas, geridos por equipe técnica 
especializada, com funcionamento 24h por dia, 7 dias na semana. 
 
3.2.1. Contratações de Serviços 
 

- Contratação de 2 (dois) links de comunicação de 500 (quinhentos) MB’s dedicado, 
expandindo a velocidade de acesso aos serviços do CeTIC e à internet em 500%; 

- Contratação do serviço de seguro contra incêndio e avarias para o CeTIC; 

- Manutenção do contrato de serviços de comunicação de dados e internet, circuito de banda 
larga, velocidade de 100 MBPS – GVT;  

- Contratação da Consultoria Gartner, que permitirá a SUTIC a melhoria na definição dos 
projetos de contratação, no Plano Diretor de TI – PDTI e nas decisões estratégicas relacionadas a TIC; 

- Contratação de serviços de lançamento de fibra ótica, com o objetivo de continuar a 
expansão da Rede GDFNet, que passou de apenas 8 km em 2010 a 75 km em 2013, aumentando a 
autonomia do GDF em relação as operadoras de telecomunicação. É necessário salientar que a SEPLAN 
dispõe de mais 300 km de rede de fibra ótica compartilhada, provenientes de acordos de cooperação 
celebrados junto ao MPOG e à Rede COMEP; e 

- Renovação contratual dos contratos vigentes: LICENÇAS ORACLE (Banco de Dados); 
DIAMONT (Manutenção do ar de precisão); Certificação Digital; Transmissão de dados entre órgãos do 
GDF e Internet, Link Frame Relay – BrasilTelecom, para garantir a operação atual dos serviços de TIC. 
 
3.2.2. Aquisições 
 

- Aquisição de licenças de softwares Microsoft para Data Center, realizada por meio de pregão 
eletrônico, garantindo a legalidade e conformidade no uso de licenças proprietárias; 

- Aquisição de Videowall, monitores de 47’ que serão utilizados para apresentações e 
monitoramento da gestão e dos serviços de TIC na SEPLAN e na Casa Civil; 

- Aquisição de Impressoras e multifuncionais, com o fornecimento de suprimentos e garantia 
on-site de 48 meses, em substituição ao serviço de outsourcing. 

- A aquisição de Equipamentos Storage, expandindo a capacidade de armazenamento do 
CeTIC e possibilitando o atendimento de novas demandas; e 

- Aquisição de software de BI, ferramenta que gera relatórios gerenciais que auxiliam a tomada 
de decisão. 
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3.2.3. Ações de TIC 
 

- Celebração de Acordo de Cooperação Técnica junto a Rede COMEP, representada pela 
Fundação Universidade de Brasília e pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com o intuito de realizar o 
compartilhamento da infraestrutura de fibra ótica e conhecimentos técnicos. Este acordo aumentou para 300 
km a rede compartilhada de fibra ótica da SEPLAN, além de 75 km de rede de fibra própria; 

- Publicação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, cumprindo determinação 
do decreto nº 33.528, de 10 de fevereiro de 2012, e orientação do TCDF; 

- Publicação do Decreto nº 34.637/2013 que recepcionou a Instrução Normativa 04/2010 e 
02/2012 da SLTI/MPOG; 

- Recadastramento dos usuários SEPLAN. O objetivo é limpar a base de dados e controlar os 
acessos dos mesmos proporcionando impacto direto na segurança e qualidade dos serviços de TIC 
prestados; 

- Elaboração do subprocesso de “acesso à rede corporativa do GDF” (detalhamento das 
etapas de criação e bloqueio de acesso à rede corporativa). A documentação está pronta e foi encaminhada 
para aprovação do comitê de segurança; 

- Reestruturação da sistemática de atendimento aos usuários do NOC – Monitoramento da 
rede de dados GDFNet; 

- Implantação do Suporte Técnico Avançado na SULIC de assistência técnica imediata aos 
servidores daquela subsecretaria e apoio técnico aos pregoeiros; 

- Implantação do Monitoramento VIP no NOC permitindo a devida prioridade no atendimento 
interno dos responsáveis técnicos pelo Na Hora, Ouvidoria, Site da Copa e Sistema GEPLANES; 

- Em elaboração os subprocessos de atendimento que documentam a forma como são 
atendidos os usuários SUTIC, SEPLAN e GDF dentro da Gerência de Atendimento. Tal ação permitirá 
agilidade e transparência em nossas ações; 

- Levantamento e monitoramento do parque computacional SEPLAN. O objetivo é identificar as 
máquinas ociosas e realizar os devidos remanejamentos devidos; 

- Participação em diversos eventos, como o CIO Brazil, Hackday, Secop, Fórum Sulamericano 
de Lideres de TI, Consad, encontros da ABEP, visando aumentar a vivência dos servidores com temas 
correlatos às atividades e serviços prestados por esta SUTIC, bem como troca de conhecimentos; 

- Visitas técnicas a outros entes da Federação para conhecimento das práticas de TIC e 
intercâmbio de informações; 

- Aumento dos serviços e sistemas hospedados, com a migração de demandas de unidades 
como a SEDEST, CEB, DETRAN, METRÔ, DFTRANS, dentre outros, gerando economia e autonomia ao 
negócio dos órgãos envolvidos e à Administração, por meio de Parcerias, que hoje somam 87 milhões 
desde o início da nova gestão; 

- Criação e manutenção de portais institucionais do GDF;  

- Servidores efetivos cedidos de outros órgãos para fortalecer o quadro técnico da SUTIC; e 

- Disponibilização da brigada em regime de 24x7. 
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3.2.4. Histórico de Investimentos de TIC 

 

3.3. Licitações e Compras 
 
As aquisições e contratações de serviços respondem por uma parte significativa da execução 

do orçamento público, razão pela qual a forma como se conduz os procedimentos licitatórios adquire 
relevância para a execução do papel do Estado. 

Nesse sentido, o órgão que centraliza as compras empreendidas pelo Governo do Distrito 
Federal deve ter como missão prover os produtos e serviços necessários para tornar viáveis as políticas 
públicas de responsabilidade dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, sob quatro pilares 
igualmente relevantes: economia, qualidade, integridade (transparência e ética) e rapidez. 

 
3.3.1 Registro de Preços e Licitações Corporativas 

 
O novo decreto que trata do Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração 

Pública do Distrito Federal foi publicado sob o nº 34.509/2013. Até então, o GDF utilizava o Decreto nº 
3.931/2001, revogado no âmbito federal desde janeiro deste ano, quando o tema passou a ser disciplinado 
pelo Decreto nº 7.892. 

A nova sistemática do registro de preços servirá principalmente para reduzir a ocorrência de 
contratações emergenciais ou de prestação de serviços sem cobertura contratual, pontos de destaque nas 
últimas análises das contas do Governador por parte do Tribunal de Contas do DF. 

No que se refere às rotinas de gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, verificou-se 
que foram liberadas 47 Atas SRP, totalizando 1.062 itens registrados e efetivamente disponíveis aos órgãos 
participantes do SRP, resultando R$ 100.344.496,14 (cem milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e noventa e seis reais e quatorze centavos).  A seguir, o gráfico apresenta o valor das 
autorizações, segundo o elemento de despesa. 

 



 

 

Como parte do esforço contínuo para conferir maior racionalidade e eficiência às aquisições 
governamentais, a SEPLAN atendeu a demandas corporativas estratégicas destinadas a todo o Complexo 
Administrativo do DF, e formuladas pela SUTIC e pela SULOG, tais como: contratação de links de Dados, 
aquisição de storage, serviços especializados de tecnologia da informação, serv
conservação, microcomputadores, tablets, serviços de segurança privada, fábrica de software, manutenção 
de veículos e aquisição de veículos, serviços de apoio administrativo. 

A tabela abaixo apresenta valores estimados para processos sen
atas corporativas estratégicas: 

Estimativa de Atas Corporativas SEPLAN para SRP
Objeto

Serviços de Vigilância Armada* 
Serviços de Limpeza e Conservação** 
Storage**  
Fábrica de Software** 
Fábrica de Software – Levantamento de Requisitos
Microcomputadores - Centro Administrativo 
Serviços Especializados TICs - Centro Administrativo
Combustível** 
Manutenção de Veículos 
Aquisição de Veículos 

Total Geral
Fonte: COREP 

 
Ainda no que se refere ao registro de preços, também serão licitados serviços de apoio 

administrativo e de telefonia, além de outras licitações corporativas necessárias para prover o novo Centro 
Administrativo do DF. 

Também é de se registrar o investimento em grandes licitações corporativas para aquisição de 
bens e contratação de serviços de uso comum, o que vem contribuindo p
racionalização de gastos, além de evitar a necessidade de contratações emergenciais para itens cuja 
imprescindibilidade permite adequado planejamento.
 
3.3.2. Procedimentos e padronização

 
Está sendo exigido um detalhamento maior dos termos de referência, visando a aperfeiçoar as 

justificativas para a contratação, quantitativos estimados e especificações, de modo a conferir m
segurança aos procedimentos. 

Conforme gráficos apresentados abaixo, em 2013 foram
aquisição (Material Permanente e de Consumo)
contratação de Serviços, foram 665 entradas de processos na Coordenação, e até 13/12/13, concluídas 620
análises.  

R$ 66,83 
milhões

R$ 0,9 milhão R$ 1, 45 milhão

Autorizações por Elemento de Despesa

Fonte : COREP 
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Como parte do esforço contínuo para conferir maior racionalidade e eficiência às aquisições 
atendeu a demandas corporativas estratégicas destinadas a todo o Complexo 

Administrativo do DF, e formuladas pela SUTIC e pela SULOG, tais como: contratação de links de Dados, 
aquisição de storage, serviços especializados de tecnologia da informação, serv
conservação, microcomputadores, tablets, serviços de segurança privada, fábrica de software, manutenção 
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A tabela abaixo apresenta valores estimados para processos sendo analisados, voltados para 

 
Estimativa de Atas Corporativas SEPLAN para SRP  

Objeto  Valor Estimado

Levantamento de Requisitos 
 

Centro Administrativo 

Total Geral  

Ainda no que se refere ao registro de preços, também serão licitados serviços de apoio 
de outras licitações corporativas necessárias para prover o novo Centro 

Também é de se registrar o investimento em grandes licitações corporativas para aquisição de 
bens e contratação de serviços de uso comum, o que vem contribuindo para sua padronização e para a 
racionalização de gastos, além de evitar a necessidade de contratações emergenciais para itens cuja 
imprescindibilidade permite adequado planejamento. 

Procedimentos e padronização   

um detalhamento maior dos termos de referência, visando a aperfeiçoar as 
justificativas para a contratação, quantitativos estimados e especificações, de modo a conferir m

Conforme gráficos apresentados abaixo, em 2013 foram 1.644 entradas de processos de 
terial Permanente e de Consumo), e até 13/12/13, concluídas 1.377

contratação de Serviços, foram 665 entradas de processos na Coordenação, e até 13/12/13, concluídas 620

R$ 30,6 milhões

R$ 0,6 milhão

$ 1, 45 milhão

Autorizações por Elemento de Despesa

Material de consumo

Premiações culturais, artísticas, 
científica, desportivas e outras

Locação de Mão de obra

Outros serviços de terceiros

Equipamentos e material 
permanente
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Como parte do esforço contínuo para conferir maior racionalidade e eficiência às aquisições 
atendeu a demandas corporativas estratégicas destinadas a todo o Complexo 

Administrativo do DF, e formuladas pela SUTIC e pela SULOG, tais como: contratação de links de Dados, 
aquisição de storage, serviços especializados de tecnologia da informação, serviços de limpeza e 
conservação, microcomputadores, tablets, serviços de segurança privada, fábrica de software, manutenção 

do analisados, voltados para 

Valor Estimado  
R$ 819,9 milhões 

R$59,3 milhões 
R$ 1,4 milhões 

R$ 30,4 milhões 
R$ 12,1 milhões 
R$ 45,7 milhões 

R$ 15 milhões 
R$ 62 milhões 

R$ 1,3 milhões 
R$ 41 milhões 
R$1,09 bilhão  

Ainda no que se refere ao registro de preços, também serão licitados serviços de apoio 
de outras licitações corporativas necessárias para prover o novo Centro 

Também é de se registrar o investimento em grandes licitações corporativas para aquisição de 
ara sua padronização e para a 

racionalização de gastos, além de evitar a necessidade de contratações emergenciais para itens cuja 

um detalhamento maior dos termos de referência, visando a aperfeiçoar as 
justificativas para a contratação, quantitativos estimados e especificações, de modo a conferir mais 

1.644 entradas de processos de 
, e até 13/12/13, concluídas 1.377 análises. Para 

contratação de Serviços, foram 665 entradas de processos na Coordenação, e até 13/12/13, concluídas 620 

Material de consumo

Premiações culturais, artísticas, 
científica, desportivas e outras

Locação de Mão de obra

Outros serviços de terceiros

Equipamentos e material 



Relatório Anual de Atividades – SEPLAN – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1433 

 

 

 

  

 

Nos gráficos abaixo, podemos identificar no saldo inicial o número de processos em análise por 
mês e também a quantidade de processos restituídos aos órgãos para ajustes após as verificações e a 
quantidade de processos encaminhados para prosseguimento interno. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Entradas 25 124 163 195 120 129 167 161 157 281 114 28

Saidas 25 60 207 123 150 85 124 104 142 186 123 48
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A Secretaria realizou a primeira análise dos processos de compras, visando à identificação de 
eventuais direcionamentos de marca/fornecedor na descrição dos itens ou excesso de informações 
tendentes a inviabilizar ou restringir a competitividade na licitação. 

A análise em questão pautou-se principalmente na descrição dos itens solicitados nos Pedidos 
de Aquisição de Material – PAM e Pedidos de Execução de Serviços – PES, gerados no sistema e-
Compras, assim também nas especificações trazidas nos projetos básicos acostados aos autos 
examinados. 

Dessa forma, procedeu neste semestre ao exame de 460 (quatrocentos e sessenta) processos, 
conforme demonstrativo a seguir: 

 

  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Saldo inicial 38 67 80 113 124 134 109 120 97 124 93 63

Devolvido 14 23 31 33 60 32 45 29 24 25 29 8

Concluido 14 17 31 19 25 30 24 35 20 26 16 10
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Período  Quantidade Processos  

Julho/2013 7 
Agosto/2013 3 
Setembro/2013 96 
Outubro/2013 300 
Novembro/2013 38 
Dezembro/2013 16 

Total  460 

 
Como resultado desse trabalho, foram identificados, no universo de processo analisados, 26% 

(vinte e seis por cento) de impropriedades na definição dos itens a serem licitados, segundo detalhamento 
abaixo: 

Falhas Identificadas  Quantidade Processos  % 
Direcionamentos de marca/fornecedor 34 7% 
Especificações excessivas a restringir a competição 86 19% 

 

 
 

Até 13 de dezembro, foram finalizados 400 procedimentos licitatórios, conforme detalhamento 
a seguir:1 

Licitações Realizadas  

Procedimento Quantidade  Valor Estimado R$   Valor Negociado 
 R$  

Economia  
 R$  % 

Pregão Eletrônico         379  184.467.578,91  133.766.180,07   50.701.398,84 27,48 
Pregão Presencial         12    63.698.240,42  60.575.046,03  3.123.194,39 4,9 
Dispensa          9     25.843,59  23.996,41  1.847,18     7,15 

Total  400 248.191.662,92 194.365.222,51 53.826.440,41 21,68 

 
  

                                                           
1 Cada procedimento licitatório reúne diversos itens e diversos processos agrupados. 
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3.3.3. Transparência 
 
Para atender a Lei de Acesso à Informação, a partir de junho de 2013 a SEPLAN passou a 

disponibilizar no Portal de Compras os editais de licitação para acesso livre. 
 

3.4. Captação de Recursos 
 
A área de Captação de Recursos da SEPLAN tem a finalidade de captar recursos 

(Transferências Voluntárias da União, Financiamentos Nacionais e Internacionais) necessários à execução 
dos projetos estruturantes constantes no plano de governo, em conformidade com o Plano Plurianual - PPA, 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e com a Lei Orçamentária Anual - LOA. 

Tem como missão conceber e assegurar a execução de programas e projetos de natureza 
multissetoriais, provendo o Distrito Federal dos recursos necessários à execução de suas políticas públicas.  

A Coordenação de Articulação e Acompanhamento de Transferências de Recursos Federais 
atua na gestão dos processos de captação de recursos de Transferências Voluntárias oriundas do 
Orçamento Geral da União – OGU. Tal tarefa tem início na identificação dos recursos de interesse do 
Governo do Distrito Federal – GDF e consiste na verificação, junto às Secretarias de Estados e demais 
órgãos do GDF, na existência e na remessa de projetos, bem como no atendimento das condições técnicas 
e fundiárias necessárias à viabilização da assinatura de Contratos de Repasse ou de Convênios, por meio 
do Sistema de Convênios – SICONV. 

Atende também as demandas relativas às Operações de Créditos junto a diversas Instituições 
Financeiras Nacionais de interesse do Governo do Distrito Federal - GDF. 

A Coordenação de Acompanhamento e Captação de Recursos de Agências de Fomento e 
Organismos Internacionais promove a Interlocução e representatividade do Governo do Distrito Federal 
junto a organismos internacionais (públicos e privados), no que tange à Captação de Recursos e a 
realização de acordos de cooperação técnica, visando a atender aos interesses do Distrito Federal. 

Essa Coordenação é responsável pela captação dos recursos internacionais e trabalha 
diretamente com 03 tipos de negociações: 

- Fundos Internacionais:  que são recursos disponibilizados pelos diversos Organismos 
Internacionais e têm por finalidade o desenvolvimento sustentável da região que o projeto foi submetido. 
Normalmente, esses valores são doações frutos de cooperação financeira ou técnica não reembolsável.  

- Financiamentos Internacionais:  este setor atua em conjunto com as mais variadas 
Agências de Fomentos como: Japan International Cooperation Agency – JICA; Agência de Fomentos Alemã 
– KFW; Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD ; Banco de Desenvolvimento da América Latina – 
CAF, Agência Japonesa de Fomentos – JBIC, Bancos Multilaterais: Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, Banco Mundial – BIRD, com a finalidade de apoiar e captar o máximo de recursos, 
com as melhores taxas, para subsidiar os projetos demandados pelos órgãos do GDF. 

- Cooperações Técnicas e Financeiras:  Além de atuar com as mesmas Agências de 
Fomentos e Bancos multilaterais que o setor de Financiamentos Internacionais, este segmento trabalha em 
parceria com a ABC – Agência Brasileira de Cooperação. Tem como principal finalidade celebrar acordos 
de cooperação técnica bilateral e multilateral, além de ajudar no desenvolvimento de outros países que 
necessitam de nossa expertise.  

Neste exercício financeiro, o Governo do Distrito Federal teve como parceiros nacionais os 
bancos: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; Caixa Econômica Federal – 
CAIXA e Banco do Brasil – BB. 

 
3.4.1. Ações realizadas na Área de Transferências V oluntárias  

 
Os recursos do orçamento fiscal e da seguridade social da União, disponíveis para execução 

de forma descentralizada, pelos órgãos dos entes subnacionais e entidades não governamentais, são 
realizados com os mecanismos de transferências previstos na Portaria Interministerial MF/CGU/MP 
507/2011. 

Para tais modalidades de transferências há ainda a tripartição em três espécies de abertura de 
programações, quais sejam: emendas parlamentares, proponente específico e proponentes de propostas 
voluntárias. 

Para o caso Distrital, em pesquisas realizadas no Sistema de Gestão de Convênios e 
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Contratos de Repasses – SICONV identificou-se que as disponibilidades de programações das espécies de 
proponente específico e propostas voluntárias foram de pequena quantidade.  De outro lado, as 
preferências dos órgãos da União foram para a modalidade de proponente de emenda parlamentar para o 
DF. 

Dessa forma, para o exercício de 2013, a Coordenação de Articulação e Acompanhamento de 
Transferências de Recursos Federais – COTRE identificou no SICONV 51 emendas parlamentares no valor 
aproximado de R$ 251.531.882,00 (duzentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e trinta e um mil, 
oitocentos e oitenta e dois reais) que direcionam os recursos orçamentários da União, cuja classificação é 
do Grupo 4 – investimento, as quais foram informadas aos diversos órgãos de relação com as políticas 
públicas atendidas pelos recursos das emendas do Orçamento da União.  

Sendo assim, como resultado das tratativas da SUCAP, para o ano de 2013, considerando as 
51 emendas parlamentares, estão em andamento 15 propostas de convênios ou contratos de repasses, 
cujo valor de repasse da União ao GDF soma monta de R$ 30.210.968,86 (trinta milhões, duzentos e dez 
mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme tabela abaixo. 

 
Emendas Parlamentares 2013 

Convênio/Pré-convênio  

Em R$ 1,00 

  Objeto Nº proposta Repasse OGU 
2012 (R$) 

Contrapartida 
(R$) 

Global  
(R$) 

1  Apoio à Estruturação, Modernização Organizacional e 
Tecnológica das Instituições de Segurança Pública 71080002 7.468.586,02 393.083,47 7.861.669,49 

2  Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica RIDE 
- DF e Entorno 

71080014 2.760.000,00  414.000,00  3.174.000,00 

3 
 Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização 
Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança 
Pública  

20690010 954.202,34  50.221,18  1.004.423,52 

4 
Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização 
Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança 
Pública 

28260008 274.391,68  14.441,67  288.833,35 

5 
 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Implantação do Centro de Atendimento a Pessoas com 
Deficiência /CIAPED - No  DF 

28310001  594.000,00  66.000,00  660.000,00 

6 
 Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização 
Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança 
Pública 

28310003 493.905,03 25.995,00  519.900,03 

7 
 Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização 
Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança 
Pública, Construção da Nova Sede do Instituto de Medicina 
Legal da PCDF - IML/PCDF - No DF 

25900006 493.905,03 25.996,00 519.901,03 

8  Politica pública sobre Drogas, Centro de Referência em Álcool e 
outras Drogas, Biblioteca Itinerante - No DF 

25900009 1.100.000,00 122.222,22  1.222.222,22 

9 
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte 
Educacional, Recreativo e de Lazer 28280001  2.760.000,00 414.000,00 3.174.000,00 

10 
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte 
Educacional, Recreativo e de Lazer. 28290007 2.925.000,00  472.193,49  3.397.193,49 

11  Construção, Reforma, Equipamento e Ampliação de Unidades 
de Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes  28290009 2.180.261,94 242.251,33  2.422.513,27 

12 
 Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização 
Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança 
Pública, Aquisição de viaturas para a Policia Civil do DF 

28300004 987.810,06  51.990,00  1.039.800,06 

13 
 Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização 
Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança 
Pública, Aquisição de Viaturas para a Policia Militar do DF 

28300005 2.849.366,64 149.966,66  2.999.333,30 

14 
 Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização 
Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança 
Pública, Aquisição de Veículos de resgate e salvamento para o 
Corpo de Bombeiros Militar do DF 

28300006 983.368,42 52.631,58 1.036.000,00 

15  Fomento ao Setor Agropecuário 28280002  3.386.171,70 376.241,30 3.762.413,00 

Total >>  30.210.968,86  2.871.233,90 
 

33.082.202,76 

Registra-se que, nesse exercício, a Secretaria deu especial atenção ao nível de governança 
pelos órgãos governamentais do Distrito Federal quanto à capacidade de execução dos objetos dos 
acordos firmados com os órgãos da União. 

Para isso, foram realizadas diversas ações para a sensibilização dos gestores distritais relativo 
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a necessidade da capacidade executiva, tais como: realização em 22/05/2013 do Seminário intitulado 
Captação de Recursos Voluntários, uma parceira estratégica quanto a limitação de recursos próprios, em 
parceria com a Universidade de Brasília – UnB, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, 
Secretaria de Administração Pública do DF – SEAP/DF e Caixa Econômica Federal - CAIXA; assessorias e 
sugestões aos diversos participantes do ciclo de captação de recursos quanto às boas práticas de execução 
dos recursos; realização de diagnóstico quanto a situação de execução pelos órgãos distritais. 

No campo executivo, foi dado o encaminhamento da sugestão de firmar o Acordo de 
Cooperação Técnica com o agente financeiro: CAIXA, no intuito de reduzir os gargalos que acarretam na 
inexecução ou morosidade na aplicação dos recursos de convênios e contratos de repasses pelos órgãos 
distritais, o qual foi assinado pelo Excelentíssimo Governador do Distrito Federal, na data de 30/08/2013. As 
ações do citado Termo de Cooperação que está prevista para ser executada no período de 17/04/14 a 
17/05/2014.  

 
3.4.2. Ações realizadas na Área de Financiamentos N acionais  

 
Nesta área estão sendo desenvolvidas ações para dar andamento às operações de crédito 

contratadas. Encontra-se em andamento as seguintes operações:  

- PEF II - operação de crédito que tem por objetivo a aquisição de equipamentos para o Metrô 
e construção de 03 terminais de ônibus, no valor de R$ 41.412.000. Essas ações são voltadas para 
execução de obras que trarão melhoria na qualidade do transporte público para a população do DF; 

- PROINVESTE - Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal –  que 
tem a finalidade de aumentar a capacidade de investimento dos Estados e do Distrito Federal para 
viabilização de despesa de capital. Este programa contempla vários empreendimentos: Trevo de Triagem 
Norte, Ligação Torto Colorado, Aquisição de 18 Ônibus Híbridos e Revitalização dos Setores Centrais de 
Brasília, e Construção das Estações 106 e 110 sul do Metrô, no valor de R$ 311.152.000; 

- CPAC - Paranoá Parque  - operação que tem por objetivo a contrapartida em Infraestrutura 
para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no valor de R$ 45 milhões. 

Em 2013, foram realizados vários pleitos  de financiamentos que estão sendo desenvolvidos 
pela SUCAP. São eles:  

- Eixo Norte – BRT ( Bus Rapid Train), empreendimento que tem por objetivo a melhoria no 
transporte público de massa – ônibus de alta capacidade em via exclusiva que diminuirá o tempo de 
deslocamento entre as regiões de Planaltina, Sobradinho I e II e Grande Colorado e o Plano Piloto. Essa 
obra diminuirá, significativamente, os congestionamentos que hoje ocorrem nos horários de maior fluxo de 
veículos, trará mais conforto para a população e atenderá a demanda por melhor qualidade no transporte 
para as populações da região norte do DF, no valor de R$ 1.040.000;  

- CPAC - Vários Empreendimentos (CPACÃO) -  essa operação tem por objetivo a 
contrapartida em Infraestrutura para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. A operação CPACÃO 
contempla vários empreendimentos: Água Quente, Crixá, Itapoã Parque, Morar Bem Planaltina, Nacional, 
Nova Colina, Parque da Benção, Recanto da Emas - Qd 117/118, Riacho Fundo II 3ª Etapa, Riacho Fundo 
II 4ª Etapa, Riacho Fundo II 5ª Etapa, no valor aproximado de R$ 485.446.000; 

- Operação com o Banco do Brasil (Acelera DF)  - este programa contempla vários 
empreendimentos: Parque da Cidade, Duplicação da Via de Ligação Núcleo Bandeirante – Guará, 
Aquisição de Material Rodante para o VLT, Anel Viário do Tramo Leste, Aquisição de 10 Trens para a 
Expansão da Linha 1 do Metrô, no valor de R$ 580.000.000. 

Outra atribuição da SEPLAN é transmitir à Subsecretaria do Tesouro - SUTES, da Secretaria 
de Estado de Fazenda do DF – SEF, as atualizações e alterações referentes às operações de crédito que 
integrarão o Programa de Ajuste Fiscal – PAF do GDF.  

 
3.4.3. Outras Atividades Desenvolvidas  

 
Nesse exercício financeiro, o Governo do Distrito Federal teve como parceiros o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento  - BID; Banco Mundial – BIRD, Agência Internacional de Cooperação 
Japonesa – JICA; Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, Citibank, HSBC, Agência Japonesa 
de Fomentos – JBIC, Agência de Fomentos Alemã – KFW. 

Na captação internacional, os principais projetos foram: a intermediação da implementação na 
preparação do Programa Brasília Sustentável II com a devida recomendação autorizada pela Comissão de 
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Financiamentos Externos – COFIEX do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, bem 
como a aprovação no valor de US$ 600 mil (dólares americanos) de doação não reembolsável para apoiar a 
preparação do Projeto. 

Em relação ao Programa PROCIDADES (Programa de Desenvolvimento Econômico do DF), foi 
negociado o investimento no valor de US$ 71.430.000 (em dólares americanos), sendo que desse valor 
US$ 50 milhões serão financiados pelo BID e o restante terá aporte local. A minuta contratual desse 
Programa foi negociada em abril de 2013. O pleito seguirá para aprovação no Senado Federal e deverá ser 
assinado em março de 2014.  

Com o PROCIDADES, seis Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) do Distrito Federal 
serão beneficiadas por investimentos do governo local e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Dos US$ 71,9 milhões que devem ser aplicados, espera-se que US$ 50 milhões sejam emprestados 
por meio do programa. Esse programa oferece crédito a projetos de desenvolvimento urbano integrado em 
todo o Brasil. Ele visa a fortalecer a infraestrutura e evitar a expansão da pobreza urbana das áreas 
escolhidas.  

Os primeiros benefícios devem ser recebidos pelas seis ADEs mais antigas do Distrito Federal: 
Centro-Norte, Materiais de Construção e Setor de Indústrias, ambas em Ceilândia; Setor de Múltiplas 
Atividades, no Gama; Polo JK, em Santa Maria; e Núcleo Bandeirante, o que significará abertura de postos 
de trabalho nas referidas regiões.  

Quanto ao Programa PROFISCO/PRODEFAZ, foram protocolados na STN os documentos 
relacionados à solicitação da Garantia da União necessários ao Projeto. Destina-se a esse Programa o 
aporte de US$ 36 milhões, sendo US$ 31 milhões de financiamento por parte do BID.  

A minuta contratual desse Programa foi negociada em agosto de 2013, e tem previsão para 
assinatura, após aprovação no Senado, em março de 2014. 

Esse programa tem por objetivo melhor instrumentalizar a gestão tributária e de pagamentos 
para o controle do gasto público, visando ao equilíbrio fiscal. 

O projeto tem valor de U$ 47.965,116,00 e prazo de execução de 5 anos. Depois de sua 
aprovação na Secretaria do Tesouro Nacional, seguirá para aprovação no Senado. 

Também foi incluído no escopo do Programa Brasília Sustentável II, junto ao BID, o Programa 
de Esporte para o Desenvolvimento e foi intermediada assistência à Companhia de Água e Esgoto de 
Brasília - CAESB junto ao BID para obtenção de empréstimo do Programa de Saneamento Ambiental da 
Empresa. 

O Programa Brasília Sustentável II tem por objetivo assegurar a qualidade dos recursos 
hídricos da Região Integrada do Distrito Federal-DF– RIDE, promovendo a melhoria das condições de vida 
da população e a gestão sustentável do território, especialmente da população do Condomínio Pôr-do-Sol e 
da Vila Estrutural, assim como fortalecer institucionalmente os órgãos da administração pública do Distrito 
Federal. Os elementos estruturadores do Programa basearam-se no conceito de saneamento ambiental, na 
promoção de assentamentos urbanos sustentáveis, e na preservação ambiental. 

Foi defendida pela Unidade de Preparação do Programa – UPP a Carta-Consulta referente ao 
Programa DF Rural Sustentável perante a comissão de financiamentos internacionais – COFIEX. O 
resultado da apresentação tem previsão de ser obtido em março de 2014. A adequação dos documentos 
está em andamento. 

O DF Rural Sustentável visa promover o desenvolvimento rural integrado e sustentável e a 
inclusão sócio-produtiva, tendo a microbacia hidrográfica como unidade de planejamento, com foco na 
reabilitação ambiental, na regularização fundiária, na infraestrutura, na geração de renda e na melhoria da 
qualidade de vida da população rural do Distrito Federal e na segurança alimentar e nutricional da 
população do DF. 

Iniciaram-se as tratativas de 2 (dois) novos Projetos com parcerias internacionais, a seguir: 
PRODETUR – Programa de Desenvolvimento do Turismo do DF e PROCRED – Programa de Crédito 
Multisetorial para Pequenas e Médias Empresas. Tais projetos foram frutos da viagem da comitiva da 
SUCAP para a Reunião Anual do BID, realizada no Panamá, em março de 2013. 

O PRODETUR conferirá à estrutura turística do Distrito Federal mais dinâmica nesse 
importante segmento, o que representará novos postos de trabalho para a economia local, beneficiando, 
assim, a mão de obra local, especialmente no que diz respeito ao turismo de negócios.  

  A Secretaria também apoiou a participação de 1 (um) servidor da Secretaria de Estado de 
Transporte na Cooperação Técnica com a METROPOLIS - Associação de cerca de 150 Cidades Metrópoles 
no Mundo (Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil), a qual foi realizada na Coreia do Sul, onde o 
servidor escolhido pôde realizar diversas visitas técnicas pela rede de transportes da Coreia. 

Para acesso ao capital financeiro internacional privado, com o intuito de obter fontes 
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alternativas de financiamento para os projetos de infraestrutura, é necessária a contratação de agências de 
rating. A Secretaria tem apoiado o BRB, promovendo diversas reuniões objetivando a definição dos 
elementos para estabelecer o rating para o BRB, na condição de Banco Estadual. 

Um novo projeto básico está sendo elaborado para a contratação das 03 (três) maiores 
agências de rating (Fitch Rating, Standard & Poor's e Moodys) que permitem acesso ao mercado de capitais 
dos Estados Unidos da América, em consonância com o PPA 2012 – 2015, como pré-requisito para tornar o 
DF um Centro Financeiro, de médio a longo prazo.  

Nessa direção, a SEPLAN tem empreendido ações objetivando a possibilidade de obtenção, 
para o Distrito Federal, de notas de classificação de risco atribuídas pelas agências especializadas de maior 
credibilidade no mercado internacional. A obtenção dessas notas possibilitará a captação de recursos junto 
a instituições financeiras privadas no âmbito nacional e internacional. Existindo essa diversificação nas 
fontes financiadoras das ações de governo, haverá ampliação no campo de execução dos diversos 
programas estruturais de governo.  

Essa ação será convertida em benefício para toda população do Distrito Federal de forma 
direta, ao conceder serviços públicos de qualidade aos cidadãos e ao entregar obras necessárias, ambos 
financiados por esses recursos e, de modo indireto, pela obtenção dessas notas de classificação de risco 
será possível contratar operações de crédito com taxas e condições mais interessantes para o governo do 
Distrito Federal.  

A Coordenação de Acompanhamento e Captação de Recursos de Agências de Fomento e 
Organismos Internacionais promoveu a interlocução e representatividade do Governo do Distrito Federal 
junto a organismos nacionais e internacionais (públicos e privados), com vistas à Captação de Recursos e à 
realização de acordos de cooperação, visando a atender aos interesses do Distrito Federal. 

Vale a pena ressaltar a assinatura do aditivo do termo de cooperação técnica entre a Japan 
International Cooperation Agency - JICA e o GDF, cujo objeto foi a inclusão da Secretaria de Estado de 
Transporte e do DETRAN-DF na participação dos estudos de Sistemas Inteligentes de Transporte, iniciativa 
que visa melhorar a qualidade do trânsito no Distrito Federal. 

A SEPLAN prestou todo apoio à CAESB na tramitação do pleito dessa empresa junto ao 
Governo Federal, ação que fortalecerá a empresa de abastecimento de água do Distrito Federal, o que 
beneficiará a toda população atendida pelo sistema. 

 
Programas e Ações iniciados / continuadas em 2013 e  situação atual 

Principais projetos CO AFI - SUCAP em 2013 
Principais Programas   

Programa Brasília Sustentável II  

Procidades e PRODEFAZ 
Estes Programas tiveram as suas minutas negociadas neste exercício e aguardam a 
aprovação na STN para seu encaminhamento para o Senado para aprovação da 
contratação. 

Programa de Esporte para o 
Desenvolvimento; 

Este programa foi incluído em uma das ações programáticas do Programa Brasília 
Sustentável II.  

Programa Rural Sustentável A Carta Consulta deste Programa está sendo readequada para atender a diligência da 
COFIEX para possibilitar sua aprovação. 

CAESB 
Intermediação e assistência à CASEB junto ao BID para obtenção de empréstimo. 
Programa com valor de 
R$ 341.680.000,00 com fundos do BID e R$ 230.960.000,00 fundos da CAESB. 

 
mil U$  

Valores já autorizados e em fase de autorização pela COFIEX/MP OG 
Projetos Valor Contrapartida Valor Total 

Brasília Sutentável II 150.000 50.000 150.000 
Doação não-reembolsável para auxilio da preparação do Programa 
Brasília Sustentável II 

600 - 600 

PRODEFAZ 27.253.809 4.743.586 31.997.395 
Procidades 50.000.000 21.430.000 71.430.000 

Total  77.404.409 26.223.586 103.577.995 

 
Obras, projetos ou ações que foram custeadas nesse ano com recursos oriundos das negociações 

mil R$  
COAFI – SUCAP em 2013 

Projetos  Valor desembolsado  
Programa de Transporte Urbano - PTU I 18.961.702 
Brasília Sustentável I 17.180.000 
Programa de Modernização e Gestão - SWAP 3.316.200 

Total  39.547.902 
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3.4.4. Recepção e aproximação junto a organismos na cionais e internacionais 
 
O Seminário “O papel das instituições financeiras no desenvolvimento regional e o fomento ao 

investimento privado de longo prazo”,  contou, na mesa de abertura, com a presença do Secretário 
SEPLAN, que na ocasião representou o Governador do Distrito Federal. A SEPLAN aproveitou a estada de 
diversos representantes do setor financeiro do Brasil e do Exterior para, em parceria com o BRB e o BID, 
oferecer uma recepção na Casa de Chá de Brasília-DF. 

 

3.4.5. Cooperação técnica junto à Secretaria Extrao rdinária da Copa 2014 nas seguintes 
características 

- Interlocução com BID para organização de um Seminário sobre Transparência e Cidadania 
na Copa 2014; 

- Preparação de reuniões e organização de Grupo de Trabalho; 

- Centralização de contatos e indicação de representantes do GDF junto ao Ministério dos 
Esportes para organização das Câmaras Temáticas da Copa. 

 

3.4.6. Visitas de aproximação a Bancos de Fomento, Agências de Desenvolvimento e eventos 
Internacionais 

 

- BID – Banco de Interamericano de Desenvolvimento; 

- CAF - Comissão Andina de Fomentos; 

- BIRD – Banco Mundial; 

- DAIWA BANK – Banco de Investimentos Japonês; 

- EMBAIXADA DA FRANÇA – Interesse continuidade operação VLT; 

- JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão; 

- Citibank. 
 

3.4.7. Eventos e Missões Internacionais 
 

Missão ao Panamá para participação na 54ª Reunião A nual da Assembleia de Governadores do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e na 28ª Reunião Anual da Assembleia de 
Governadores da Corporação Interamericana de Invest imentos realizada na cidade do Panamá - 12 a 
19 de março de 2013 

 
A SEPLAN integrou, nessa missão, a comitiva do GDF, juntamente com representantes do 

Metrô DF e do Banco Regional de Brasília BRB, dando visibilidade ao governo nas reuniões e inserção nos 
assuntos pertinentes às instituições financeiras e multilaterais. 

Ao manter interlocução contínua junto aos organismos públicos e privados (nacionais ou 
internacionais), dentre os quais com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,  a Secretaria 
promoveu a imagem da cidade de Brasília como pólo para investimentos, ao estabelecer diversos contatos 
para possibilitar a realização de acordos de cooperação de interesse do Distrito Federal. 

Foi obtido êxito no cumprimento da agenda focada em encontros que estavam diretamente 
ligados aos projetos do GDF, BRB e METRÔ, cujos resultados serão expressivos e, certamente, serão 
convertidos em benefício para a população do Distrito Federal. 

 
Encontro da SUCAP/SEPLAN, representantes do Banco N acional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e International Finance Corporation, membro financeiro do Banco Mundial BIRD – 13 
de agosto de 2013 

 
A SEPLAN realizou uma série de encontros estratégicos nas cidades de São Paulo – SP e Rio 

de Janeiro – RJ para discutir a captação de recursos para o DF e ampliação de parcerias. 
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Foram realizados encontros com representantes do International Finance Corporation, membro 
financeiro do Banco Mundial – BIRD. 

Essa aproximação serviu para se conhecer a metodologia, a rotina e as instalações de 
trabalhos da Desenvolve São Paulo, assim como se prospectar um possível acordo de cooperação entre o 
GDF e o Governo Paulista.  

Como membro financeiro do BIRD, a SEPLAN promoveu a aproximação com o objetivo de se 
ampliar as perspectivas de financiamentos, com destaque para o setor fabril do DF. 

 
Missão a Washington/Estados Unidos - 6 a 12 de Outu bro de 2013 

 
A participação da SEPLAN nesse evento atingiu as expectativas de atualização dos tópicos 

levantados pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, tanto no que diz respeito à 
importância da conscientização de uma melhor gestão de recursos, quanto à necessidade mundial de criar 
respostas aos desafios representados pelas alterações climáticas e pelo combate à pobreza no mundo. 

A Secretaria, observando a conveniência e a oportunidade, reforçou sua rede de contatos 
institucionais em Washington, compartilhando a troca de experiências e informações com os diversos 
parceiros internacionais, fortificando, assim, as relações entre o Governo do Distrito Federal e o Banco 
Mundial. 

 
Missão Bruxelas/Bélgica – Universíade de Verão - 5 a 11 de novembro de 2013 

 
Essa missão teve por objetivo apresentar ao Comitê Executivo da Federação Internacional de 

Desporto Universitário (FISU) o “Projeto Brasil” para que Brasília pudesse sediar os jogos da UNIVERSÍADE 
de Verão 2019. A missão realizou ação promocional de divulgação da Capital Federal aos membros 
votantes da FISU e, estrategicamente, aos demais atores interessados, dando assim visibilidade ao Distrito 
Federal, em âmbito internacional. 

A SEPLAN, agregando esforços para a conquista como cidade sede da Universíade de Verão, 
realizou a defesa do caderno de finanças apresentado à delegação da Federação Internacional de Desporto 
Universitário (FISU) em Brasília, no dia 19 de outubro de 2013, e a articulação junto a outras secretarias do 
GDF para que as imagens das apresentações feitas pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário 
(CBDU) fossem realizadas, além da disponibilização de brindes junto ao Banco de Brasília (BRB) para 
distribuição no estande representativo da nossa cidade aos delegados votantes da FISU. 

 Em Bruxelas, no período de 7 a 9 de novembro de 2013, também prestou apoio na delegação 
do Governador do Distrito Federal, traduzindo ofício emitido pelo Governador Agnelo Queiroz, no qual o 
GDF ressalta a relevância e viabilidade para realização do UNIVERSÍADE de Verão 2019 e atesta a 
capacidade financeira de Brasília para realizar o evento. Participou, ainda, de reuniões oficiais do 
Governador com o Ministro-Presidente Rudi Vervoort, da região de Bruxelas-Capital (Bélgica), para a 
assinatura de acordo de cidades irmãs entre as duas capitais, e com o Ministro da Educação da região de 
Bruxelas (Bélgica), Pascal Smet, para a assinatura de memorando de entendimento na área de cooperação 
acadêmica. 

 
3.4.8. Principais Ações Desenvolvidas com Outros Ór gãos de Governo 

 
A SEPLAN tem apoiado e integrado a Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – 

CESAD. 
A Unidade, em parceria com o Centro Integrado de Ordenamento Territorial da Universidade de 

Brasília (CIORD/UnB), promoveu, no dia 20 de maio, o seminário: “Captação de Recursos Voluntários, uma 
parceria estratégica quanto à limitação de recursos próprios”, que objetivou sensibilizar e orientar os 
diversos agentes distritais responsáveis pela captação de recursos voluntários provenientes da União. 
Prestigiaram esse evento o Secretário de Administração Pública, o Subsecretário de Modernização de 
SEPLAN, o Secretário de Planejamento, o Subsecretário de Captação de Recursos da SEPLAN,  
representantes da CAIXA e do Ministério do Planejamento. 

A SEPLAN participou, por meio de uma ação conjunta com ADASA e SLU, do processo de 
captação de recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para 
apoio ao programa de Inclusão Social dos Catadores de Recicláveis e Coleta Seletiva do Distrito Federal. O 
recurso não reembolsável no valor de R$ 21 milhões é proveniente do Fundo Social do BNDES e será 
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destinado à instalação e a estruturação de 12 centros de triagem e capacitação de 2.160 catadores. Essa 
foi uma ação cujo objetivo principal foi conferir cidadania aos beneficiados por meio da inclusão. 

A SEPLAN participou, em 23 de maio de 2013, do Fórum BR 040 em Luziânia-GO. Nessa 
ocasião, tratou-se, entre outros temas, da possibilidade da expansão do ônibus de alta capacidade (BRT) 
até Luziânia. 

A SEPLAN promoveu a aproximação entre GDF e CAIXA para a assinatura, em 03 de 
setembro, do acordo de cooperação técnica para capacitar servidores que atuam diretamente na inclusão, 
execução e prestação de contas de contratos de repasse ou de convênios através do Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasses (SICONV) do Governo Federal. 

Prêmio Governarte - Ao tomar conhecimento da primeira edição do concurso “Governarte: a 
arte do bom governo”,  promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,  a 
SUCAP/SEPLAN estimulou as demais Secretarias de Estado do GDF a participarem do prêmio. 

Pelo Governo do Distrito Federal, concorreram dois programas: Ação pela Vida, pela Secretaria 
de Estado de Segurança, concorrendo na categoria Governo Seguro, e Pró-Vítima, pela Secretaria de 
Estado de Justiça, concorrendo na categoria Governo Inteligente. 

Essa ação do BID possibilitou o estímulo de adoção de medidas inovadoras na gestão de 
serviços públicos e permitiu ao GDF disseminar o nome do governo em nível internacional, além de permitir 
a captação de recursos de forma indireta, ao dar credibilidade ao Distrito Federal. 

A Secretaria, ao obter a informação que a CAIXA renovaria seu parque tecnológico, fez gestão 
para que 300 computadores que seriam substituídos fossem doados à Secretaria Extraordinária da COPA 
para serem utilizados pelos alunos da Fábrica Social, em ações de inclusão digital. 

 
3.4.9. Contribuição para Melhoria da Qualidade de V ida no DF 

 
Ao captar recursos nacionais e internacionais para o financiamento de obras de melhorias e 

programas sociais no DF no ano de 2013, a SEPLAN contribuiu para a promoção do desenvolvimento do 
DF, nos diversos setores como habitação, transporte, moradia, saúde e bem-estar social. 

Promovendo a captação de recursos para a construção do Trevo de Triagem Norte, bem como 
a Ligação Torto/Colorado, obras do Eixo Norte, compra de ônibus ecológicos e carros do VLT, a Secretaria 
contribuiu para a oferta de mais opções de transporte à população e diminuição das emissões de gases 
poluentes e congestionamentos frequentes. Essas ações racionalizarão o fluxo de veículos nas regiões 
onde essas obras serão executadas.  

A SEPLAN intermediou as tratativas para o aporte de recursos na CEB que têm o objetivo de 
servir de investimento para atender à demanda crescente por energia, importante vetor de crescimento do 
DF. 

Ao produzir a documentação referente à infraestrutura da Contrapartida do Programa Minha 
Casa Minha Vida, a Unidade auxiliou na ação que propiciará a aquisição da casa própria por milhares de 
famílias brasilienses. Conforme informação da CODHAB, há previsão de que, ao final de 2014, o GDF 
entregue à população do DF aproximadamente 100 mil Unidades Habitacionais. 

Ao buscar condições favoráveis para o Programa PRODEFAZ, a SEPLAN ajudou a viabilizar a 
modernização da Secretaria de Fazenda e órgãos de controle no combate à sonegação fiscal. Esse 
programa também promoverá investimentos que impulsionarão a arrecadação dos tributos de competência 
do DF de modo mais efetivo. 

A SEPLAN buscou recursos para a o Programa Brasília Sustentável II, que tem como foco as 
obras urbanísticas no Condomínio Por do Sol, a construção do novo aterro sanitário em Samambaia e a 
recuperação ambiental do aterro do Jóquei Clube. Tais medidas, além de tratarem de questão relacionada à 
saúde pública e proteção dos lençóis freáticos do DF, trarão a melhoria da qualidade de vida das 
populações envolvidas e vão ao encontro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A SEPLAN tem atuado na concretização do Programa Procidades que recuperará e urbanizará 
as áreas de Desenvolvimento Econômico – ADE por meio da implantação de ciclovias e ações de 
fortalecimento institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – 
SDE. Por esse Programa, serão contratadas obras de pavimentação, esgotamento sanitário, calçamento, 
instalações de paisagismo, praças e equipamentos públicos comunitários, consultorias especializadas em 
atrair investimentos estrangeiros e desenvolver o empresariado, sistemas de gestão, implantação de 
Núcleos Avançados e capacitação de mão-de-obra.  

O legado desses programas - viabilizados por negociações feitas pela SEPLAN – será 
traduzido na forma de trânsito mais inteligente, moradia digna e acessível ao cidadão, centro urbano mais 
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seguro e utilizável, melhorias na qualidade de vida e saúde da população, proteção do meio ambiente, 
promoção do desenvolvimento econômico, além da preparação do DF para a Copa do Mundo FIFA 2014 e 
outros Grandes Eventos que virão nos próximos anos. 

O bem-estar e o desenvolvimento da população são o alvo que as políticas públicas - previstas 
no PPA - almejam atingir e a Secretaria tem o firme propósito de manter empenho no auxílio ao GDF na 
realização dessa missão.  

 
3.5. Centro Administrativo 

 
A Subsecretaria de Gestão do Centro Administrativo - SUCAD foi criada por meio do Decreto nº 

34.768, de 30/10/2013, e recebeu a missão de gerir a ocupação e posterior administração do novo centro 
administrativo do Distrito Federal, a ser implantado na cidade de Taguatinga. 

Dessa forma, não havia metas formais, já que somente neste ano de 2014 foi criada ação 
orçamentária disponível para execução, e o PPA não registra a definição de entregas objetivas a serem 
feitas no exercício de 2013. 

Todavia, foram executadas diversas atividades preparatórias para o alcance de nossa missão 
institucional maior, que é a de gerir a ocupação e posterior administração do novo centro administrativo do 
Distrito Federal. 

Desde sua criação, a área vem realizando reuniões, com vistas a entender o funcionamento e 
alcançar soluções para melhor adequação ao conceito proposto pelo Centro Administrativo do Distrito 
Federal – CADF, que desde o projeto original já se registrava os ambientes open space e a busca pela 
centralização de serviços e padronização de materiais. 

Amparada nas discussões e decisões do Comitê Executivo e do Conselho Gestor, a Secretaria 
tem adotado um conjunto de ações administrativas e ajustes que vem delimitando a finalização da 
construção e entrega do novo centro, para posterior ocupação, incluindo o acompanhamento da parte de 
manutenção e operação do CADF. 

A estrutura do atual PPA ampliou a relação com os demais insumos para materialização do 
Plano, além do orçamento. Dessa maneira, apesar de não haver ação orçamentária própria, foi possível 
desenvolver dezenas de iniciativas a partir de recursos orçamentários vinculados a outras ações. 

Ainda quanto à ocupação do CADF, a área está em constante contato com a SUTIC para tratar 
das aquisições e serviços na área de TIC, necessários ao CADF, que, ao final, deverá ensejar a 
padronização do espaço e qualidade na área de informática. 

Foram ainda realizadas reuniões e visitas à equipe da intendência da Cidade Administrativa de 
Minas Gerais, buscando novos modelos de administração, gestão de espaços, compras, transportes, 
tecnologia da informação, comunicação, a centralização dos serviços que ensejaram em um conjunto de 
documentos que harmonizarão os processos de trabalho, com vistas a gerar celeridade, segurança e 
economia para o Estado, além de diversas ações voltadas ao bem-estar dos servidores que serão lotados 
no novo centro. 

Constantes revisões e interpretações contratuais também foram propostas e estão em fase de 
ajuste junto ao consórcio construtor que deverão trazer melhorias à PPP assinada. 
 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 

4.1. Dificuldades Encontradas 
 
Diversas foram as dificuldades encontradas durante o exercício de 2013, tendo identificado 

como principais as seguintes: 

- Dificuldade em coordenar e acompanhar a implementação de projetos e do planejamento e 
gestão definidas no planejamento estratégico da SEPLAN e no PPA; 

- Dificuldade em consolidar efetivamente a programação orçamentária anual da Secretaria; 

- Impossibilidade de coordenar planos e programas da Secretaria; 

- Impossibilidade em supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades 
das demais unidades que integram a Secretaria. 

Justifica-se dessa forma, a necessidade de implementação do planejamento com a 
participação da Subsecretaria de Administração Geral na formulação das soluções, visto que a 
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descentralização das decisões, sem essa participação, tem se mostrado antiprodutiva e pouco efetiva, dado 
as dificuldades posteriores de implementação e execução constatadas. 

Outra grande dificuldade enfrentada, a exemplo do exercício anterior, refere-se, principalmente, 
ao sistema de informática, em especial os módulos Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG e 
Planos Plurianuais - PPA que carecem de manutenções e inovações para possibilitar a melhoria da 
qualidade das informações que integram os instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação 
do Governo do Distrito Federal e a carência de pessoal técnico para desenvolvimento das atividades tanto 
no órgão central de planejamento quanto nas Unidades Orçamentárias. 

Outro fator que vem dificultando a elaboração dos instrumentos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação do GDF, refere-se à alta rotatividade dos servidores das unidades 
orçamentárias que atuam na área de planejamento, o que muitas vezes causa descontinuidade e perda na 
qualidade das informações prestadas pelas unidades orçamentárias. 

 
4.2. Perspectivas para 2014 

 
4.2.1. Planejamento e Orçamento 

 
As perspectivas de 2014 abrangem a continuidade para a efetiva implantação do SIOP, 

renovando o Acordo de Cooperação Técnica assinado com a Secretaria de Orçamento Federal – SOF, de 
modo a substituir os módulos de PPA, LDO, Elaboração e Execução do SIGGO, sistema informatizado 
utilizado atualmente pela SEPLAN.  

Outra refere-se à adequação do quadro técnico de pessoal, tanto no órgão central de 
planejamento, quanto nas unidades orçamentárias, para atender às crescentes demandas por informações 
tempestivas e de qualidade permitindo, ainda, a ampliação da transparência nas ações do governo. 

No próximo exercício será realizada a segunda avaliação dos Objetivos Específicos dos 
Programas do PPA 2012-2015, na qual a SEPLAN terá a oportunidade, em conjunto com as demais 
Secretarias de Estado, de demonstrar os avanços do Governo na condução e na implementação das 
politicas públicas previstas no Plano e o desempenho de seus indicadores no exercício de 2013, conforme 
determinam os artigos 8º, 9º e 10º, da Lei nº 4.742/2011 - Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA 
2012-2015. 

Com a edição do Decreto nº 34.948, de 11/12/13, que institui o Grupo Técnico de 
Acompanhamento do Projeto Brasília 2060, a SEPLAN participará das comissões de estudos, previstas no 
art. 7º, para implantação do plano estratégico para o DF nos próximos 50 anos. Além da participação ativa 
nas comissões, a Secretaria estará atenta às deliberações do Comitê Gestor a fim de preparar o próximo 
PPA para os exercícios de 2016 a 2019.  

 
4.2.2. Tecnologia da Informação 

 
Cenário almejado para os produtos e serviços de TIC  

2011/2012 Situação atual  Expectativa 2014/15  
100% da Infraestrutura de TIC 
própria, com equipamentos operando 
no limite. 

100% da Infraestrutura de TIC própria 
100% da Infraestrutura de TIC própria e 
redundância (DataCenter primário e 
secundário) 

71 TB de Capacidade própria de 
armazenamento de dados 

1PB de Capacidade própria de 
armazenamento de dados redundante 

1,5 PB de Capacidade própria de 
armazenamento de dados redundante 

100% da gestão de TIC própria 100% da gestão de TIC própria 100% da gestão de TIC própria e contratos 
em execução de serviços terceirizados 

Domínio gdf.df.gov.br com gestão 
própria 

Domínio gdf.df.gov.br com gestão 
própria Domínio gdf.df.gov.br com gestão própria 

240 MBPs de Link 500 MBPs de Link (redundância de 500 
MBPs) 

750 MBPs de Link (redundância de 750 
MBPs) 

Servidores realizando atividades 
operacionais 

Servidores realizando atividades 
operacionais 

Servidores atuando em atividades de 
planejamento e gestão 
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4.2.3. Licitações e Compras 
 

O tempo para conclusão do procedimento licitatório ainda é excessivo, o que muitas vezes 
prejudica o desenvolvimento das políticas públicas sob responsabilidade dos órgãos e entidades, em razão 
do quê a SEPLAN tem atuado para encontrar alternativas a fim de tornar mais racional sua tramitação.  

Grande aliado para esse mister é a padronização da instrução processual e dos documentos 
que a compõem. 

Quanto a esse ponto, em 2013 a SEPLAN providenciou a padronização das cláusulas a 
constarem dos termos de referência e projetos básicos de aquisições, o que ainda está em elaboração 
quanto à contratação de serviços. 

Em conjunto com a padronização dos instrumentos mencionados, também está em elaboração 
um conjunto de orientações gerais sobre licitações, para divulgação aos órgãos e entidades, contendo os 
pontos de dúvida mais recorrentes sobre o tema. 

Em 2014, como mais um instrumento de controle social, serão instalados painéis eletrônicos 
em locais de grande circulação com informações sobre as licitações e os preços obtidos, em tempo real.  
 
4.2.4. Captação de Recursos 
 

- Prover mais visibilidade da SEPLAN/DF diante das outras estruturas de governo; 

- Estimular e monitorar as diversas Secretarias de Estado sobre propostas de programas de 
convênios e contratos de repasse, à medida que forem lançadas pelos Ministérios no Portal dos 
Convênios/SICONV e aprovadas para efetiva contratação; 

- Capacitar novos usuários no Sistema de Gestão de Convênios – SICONV; 

- Promover a contratação e as respectivas assinaturas de todos os contratos de financiamentos 
nacionais. 

- Promover a contratação e as respectivas assinaturas de todos os contratos de financiamentos 
internacionais que obtiveram suas recomendações COFIEX; 

- Identificar as necessidades de iniciar as tratativas dos novos programas, atendendo as 
prioridades de governo; 

- Obter maior aproximação com os organismos multilaterais através da promoção de 
seminários, mesas redondas e todas as formas de interação; 

- Propor melhorias à estrutura organizacional e às limitações de tarefas de cada órgão para 
promover transparência na realização e execução de programas; 

- Promover, conjuntamente com a SUTES, a revisão do PAF; 

- Promover a captação de recursos do OGU conforme o procedimento elaborado pela SUCAP, 
interagindo com as Secretarias do Governo do Distrito Federal, o Ministério de Planejamento e Orçamento e 
Gestão – MPOG, ressaltando enfoque nas fases de pleitos e emendas, respectivamente; 

- Aprimorar o sistema SISCAP de monitoramento e informação (que se encontra em fase de 
teste) desenvolvido por iniciativa própria e com a colaboração de servidores dessa Subsecretaria para a 
gestão e acompanhamento de convênios e contratos de repasses no GDF; 

- Obter recomendação da COFIEX para o Programa de Desenvolvimento do turismo 
PRODETUR e desenvolver o programa para assinatura de contrato em 2014; 

- Promover a assinatura dos contratos dos programas que estão em fase de contratação 
(Procidades, PRODEFAZ, e Brasília Sustentável II); 

- Solicitar a autorização pela COFIEX da Recomendação do Programa DF Rural Sustentável; 

- Realizar Workshop ou Seminário de Captação de Recursos, o qual envolverá os organismos 
internacionais, nacionais, agências de fomentos, fundos de previdências e bancos; 

- Participar da Reunião Anual do BID, que terá lugar na Cidade de Salvador, em 2014; 

- Participar do III Rio Investors Day, na cidade do Rio, em 2014; 

- Manter e estreitar as ações de aproximação junto ao Banco Mundial; 

- Conquistar a contratação do Rating do Distrito Federal, com o intuito de habilitar o DF na 
captação de recursos no mercado externos de capitais e obter taxas mais favoráveis. 
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4.2.4. Centro Administrativo 

 
A Subsecretaria de Gestão do Centro Administrativo em seu planejamento inicial prevê que na 

primeira etapa do Centro Administrativo cerca de 2 mil servidores atuarão nas novas instalações. As 
unidades governamentais que ocuparão o CADF inicialmente serão a Governadoria, a Vice-Governadoria, a 
Secretaria de Planejamento e Orçamento, a Secretaria de Administração Pública, a Secretaria de Governo, 
a Casa Civil e a Casa Militar, ou seja, serão priorizadas as atividades de gestão do Governo. 

A partir da segunda etapa, haverá a desocupação de prédios locados em conformidade com o 
cronograma de transferência que prioriza o cumprimento das metas de economicidade e eficiência. 
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23.1 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN – UO: 
32.201 

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN – empresa pública de direito 
privado, instituída pela Lei no 4.545, de 10/12/64, é constituída sob a forma de Sociedade por Ações. 
Integra a Administração Indireta do GDF e vincula-se à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, 
na forma do disposto no Decreto no 32.716, de 01 de janeiro de 2011.  

Tem por finalidade estatutária: 
I. Realizar e promover pesquisas e estudos econômicos, sociais, demográficos, cartográficos, 

georreferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do Distrito Federal na formulação de 
políticas públicas, do planejamento governamental, de programas para o desenvolvimento do Distrito 
Federal, da Região Integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e de outras áreas de 
influência do território distrital; 

II. Disseminar o conhecimento e as informações resultantes das pesquisas e estudos 
realizados, atinentes à área de competência da Companhia; 

III. Analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a fim de 
subsidiar os processos decisórios governamentais; 

IV. Fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas e para a preparação de planos e 
programas de governo; 

V. Analisar, identificar e diagnosticar os problemas estruturais, econômicos, sociais, urbanos e 
ambientais do Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de influência do território distrital, fornecendo 
elementos técnicos visando à elaboração de medidas saneadoras pelos órgãos competentes; 

VI. Articular e promover a cooperação técnica visando o intercâmbio de informações e 
conhecimentos com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais; 

VII. Produzir e organizar as informações sociais e econômicas relativas ao território do Distrito 
Federal; 

VIII. Participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – SISPLAN 
e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal – SITURB; 

IX. Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração do Distrito Federal 
e da iniciativa privada e contratar com órgãos e entidades públicas ou privadas serviços e estudos, bem 
como realizar concursos, respeitada a legislação pertinente; 

X. Planejar, organizar e coordenar as atividades da Central Única de Atendimento Telefônico 
do Governo do Distrito Federal. 

Força de Trabalho 

Empregados 

Atividade-Meio Atividade-Fim 
 

Total Com cargo 
em comissão 

Sem cargo  
em comissão  

Com cargo 
em comissão 

Sem cargo 
em comissão 

Efetivos (Quadro da CODEPLAN em atividade) 29 76 63 176 344 

Requisitados 
Órgãos do GDF 04 - 08 - 12 

Órgãos do Governo Federal 04 - 05 - 09 

Empregados Comissionados, sem vínculo efetivo 12 - 17 - 29 

Estagiários - 20 - 11 31 

Subtotal (Força de Trabalho) 49 96 93 187 425 

(+) Cedidos para outros órgãos - 45 - 112 157 

Total Geral 49 141 93 299 582 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 
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Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  1.043.426 0 0 0 
2912 - Estudos e Pesquisas Sócio - Econômicas  497.170 0 0 0 
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  117.600 0 0 0 
4105 - Estudos, Análises e Acompanhamento de Políticas 
Sociais  1.872.000 0 0 0 
4949 - Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão  13.062.658 15.820.491 15.133.088 13.920.653 
0003 - Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão-
Companhia de Planejamento do Distrito Federal-Distrito Federal 13.062.658 15.820.491 15.133.088 13.920.653 

Total do Programa  16.592.854 15.820.491 15.133.088 13.920.653 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

004 – Fortalecer o planejamento governamental do GD F por meio de um sistema de informações 
estratégicas, de modo a orientar a tomada de decisã o em diversos níveis. 

 
Indicadores: 
 

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Estudos e pesquisas de 
natureza social, 
econômica, demográfica e 
cartográfica 

Unidade 04 31/03/2011 Anual 
10/ 

12 

10/ 

13 
10 10 CODEPLAN 

Estudos e análises das 
políticas sociais de 
governo 

Unidade 04 31/03/2011 Anual 
08/ 

11 

08/ 

13 
08 08 CODEPLAN 

Implementar e gerir 
sistema de informações 
integradas e 
georreferenciadas para o 
planejamento 

Unidade 01 31/03/2011 Anual 
01/ 

01 

01/ 

01 
01 01 CODEPLAN 

Manter e operacionalizar a 
Central Única de 
Atendimento Telefônico do 
GDF 

Pessoa 
atendida 

120.000 30/04/2011 Mensal 
150.000/ 

262.000 

150.000/ 

2.327.853 
150.000 150.000 CODEPLAN 

 
1.1. Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Demográfi cas e Populacionais 
 
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD /2013 

A pesquisa, cuja unidade de investigação é o Domicílio Particular, levantou a situação 
socioeconômica, demográfica e de moradia dos residentes nas áreas urbanas das Regiões Administrativas, 
atualizando as informações levantadas pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/2004 e 
2011. 

As informações decorrem de uma amostra de cerca de 25 mil domicílios pesquisados e 
referem-se às características da unidade domiciliar e ao inventário de bens, serviços domiciliares e 
benefícios sociais, características gerais e de migração, características de educação, trabalho e rendimento 
dos moradores. 

Até outubro de 2013 foram realizadas pesquisas em 16 regiões administrativas do Distrito 
Federal, a saber: Recanto das Emas, Samambaia, Brazlândia, Gama, Santa Maria, Planaltina, Riacho 
Fundo, Riacho Fundo II, Varjão, Candangolândia, Paranoá, São Sebastião, Ceilândia, Sobradinho, 
Sobradinho II, Fercal e Taguatinga. As demais regiões estão sendo pesquisadas. 

Os relatórios com resultados de cada região encontram-se disponíveis no site: 
www.codeplan.df.gov.br. 

 

Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED 
A Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED é um levantamento domiciliar contínuo, 

realizado mensalmente, desde 1984 na Região Metropolitana de São Paulo. A pesquisa foi implantada no 
Distrito Federal em novembro de 1991. Seu propósito é o de construir indicadores com vistas à elaboração 
de políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho. 

A PED é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – 
SETRAB e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE. 
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Nesta parceria, cabe à CODEPLAN a coordenação técnica, o sorteio da amostra, a crítica, a 
digitação e a consistência dos dados levantados e a elaboração de tabelas (Núcleo de Estatística). O 
DIEESE responde pela análise e a SETRAB pela coleta de dados. 

Em 2013 foram divulgados os resultados da PED/DF de dezembro de 2012 e de janeiro a 
setembro de 2013, quando a pesquisa foi interrompida. 

Os resultados mensais encontram-se disponíveis no site: www.codeplan.df.gov.br. 
 
Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios – PMAD 

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) realizou, no período de abril a 
dezembro de 2013, a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD), em conformidade com as 
propostas constantes na CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO do Plano de Trabalho Global (PTG) do 
Acordo de Cooperação Técnica  - ACT (0121-000359/2012) e com o Plano de Trabalho Específico da 
PMAD (constante do detalhamento, das etapas/fases, metas e o cronograma de execução). 

A ação realizada, fruto do acordo celebrado entre o Governo do Distrito Federal e o Governo 
do estado de Goiás, constitui-se a primeira pesquisa a retratar, de forma ampla, o perfil socioeconômico da 
população e dos domicílios dos 12 municípios goianos que compõem a Área Metropolitana de Brasília 
(Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Cocalzinho de Goiás, Formosa, Luziânia, 
Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás). 

A medida em pauta foi preconizada no Acordo de Cooperação Técnica, firmado em 20 de 
novembro de 2012, no encerramento do Seminário “Perspectivas para o Desenvolvimento da Área 
Metropolitana de Brasília”, que ocorreu na Universidade dos Correios. 

As ações preparatórias para concretizar a PMAD tiveram início a partir da reunião organizada 
pela CODEPLAN, em 24 de janeiro de 2013 que contou com a presença de 11 prefeitos dos municípios 
goianos que compõem a Área Metropolitana de Brasília (AMB): Formosa, Planaltina, Padre Bernardo, 
Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Cristalina, Luziânia, Novo Gama, 
Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental. Ressalta-se que Cocalzinho de Goiás foi incorporado, 
posteriormente, somando 12 municípios metropolitanos. Nessa reunião foi estabelecido que os municípios 
se responsabilizariam pelo pessoal para realizar a pesquisa de campo e a CODEPLAN realizaria a oficina 
de capacitação das equipes municipais, assumindo a coordenação geral dos trabalhos. 

Em razão desse acordo, os técnicos da CODEPLAN organizaram cursos de capacitação e 
deram suporte à realização da pesquisa para a coleta de dados nas cidades da Periferia Metropolitana de 
Brasília (PMB). Na ocasião, foi reforçada a diretriz geral da PMAD no sentido de subsidiar os Governos de 
Goiás e do Distrito Federal para suprir a carência de dados e informações dessa área de influência da 
Capital – sempre com a meta de ações integradas para o planejamento urbano e regional, visando o 
desenvolvimento socioeconômico e espacial da área metropolitana. 

Com uma amostra de 10.589 domicílios em todo o território metropolitano, a PMAD-2013 
permitiu não só a obtenção de informações atualizadas e detalhadas sobre as características gerais da 
população e dos domicílios dos 12 municípios, mas também a apresentação dos dados desagregados de 
distritos e núcleos urbanos de cinco áreas municipais no território da PMB: Distrito de Jardim Ingá 
(Luziânia); Distrito de Campos Lindos (Cristalina); Núcleo Urbano de Jardim ABC (Cidade Ocidental); 
Núcleo Urbano de Monte Alto (Padre Bernardo) e Núcleo Urbano de Girassol (Cocalzinho de Goiás). 

Os dados coletados abrangem características gerais da população (gênero, faixa etária, cor, 
estado civil, religião, escolaridade, acesso à saúde, ocupação, renda, posse de bens, acesso a serviços 
diversos), aspectos culturais, esportivos e condição do domicílio. 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas. A primeira foi dedicada ao planejamento, 
ocasião em que se procurou definir as áreas de estudo e o cronograma de atividades. Ainda nessa etapa 
foram elaborados os manuais, os formulários da pesquisa, a seleção e o treinamento da equipe. A segunda 
etapa envolveu a aplicação dos questionários junto às famílias e a checagem das informações quanto à 
veracidade e a crítica visual. Na terceira, os dados coletados foram digitados, criticados, criando-se um 
banco de dados para tabulação, cruzamento e expansão dos resultados. A última etapa culminou com a 
elaboração do relatório, contendo o resultado final da pesquisa. 

A PMAD foi coordenada pela Gerência de Estudos Socioeconômicos, realizada em conjunto 
com o Núcleo de Desenvolvimento Metropolitano e Regional, da Diretoria de Estudos Socioeconômicos 
(DIEPS), em parceria com as Prefeituras Municipais que realizaram a pesquisa de campo, somado ao 
esforço conjunto de áreas afins dessa Companhia. 

E por fim, em 18 de dezembro de 2013, o trabalho foi consolidado com a realização do 
Seminário “Perfil socioeconômico dos moradores dos municípios da Área Metropolitana de Brasília 
– 2013”, na Universidade dos Correios, e contou com a presença do Governador do DF, secretários 
estaduais, prefeitos municipais, assessores e representantes de todos os municípios da AMB. 
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O seminário, com cerca de 350 pessoas, teve como objetivo apresentar e debater o resultado 
da pesquisa, que resultou em ampla divulgação em diversos meios de comunicação, entrega de material, 
também disponível no site www.codeplan.df.gov.br e CD em anexo. 

Ressalta-se que, anteriormente, no dia 10 de dezembro, houve uma reunião preparatória com 
os gestores municipais para apresentação de resultados e do relatório preliminar da PMAD. Nessa reunião, 
além das tratativas do seminário, principalmente sobre mobilização, teve como encaminhamento a 
elaboração, posterior, de relatórios individuais para cada município com os resultados da PMAD, sendo de 
responsabilidade da equipe técnica da CODEPLAN.  

No Seminário foi reforçado que a parceria entre os governos do Distrito Federal (GDF), do 
Estado de Goiás e os municípios da AMB constitui-se em instrumento fundamental para a integração 
metropolitana. Assim, seja como subsídio para a orientação das políticas públicas, seja como insumo para 
fortalecer o debate da questão metropolitana, a pesquisa fornece subsídios importantes ao planejamento 
das ações governamentais, bem como ao planejamento empresarial e estudos acadêmicos. 

 

Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB/DF 
A CODEPLAN é a responsável pelo cálculo e divulgação do PIB local, sendo a parceira do 

IBGE. O PIB mede, em níveis agregados, todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou 
município em determinado período. Atualmente, é o principal indicador de acompanhamento da atividade 
econômica. É calculado a partir de estatísticas sobre o valor bruto de produção, consumo intermediário e 
valor adicionado bruto de cada atividade econômica, bem como indicadores de crescimento do volume de 
produção e os respectivos índices de preços dos bens e serviços produzidos e principais produtos 
consumidos. Esses dados permitem estimar o valor adicionado bruto por atividade, expressos em valores 
corrente e constante, o PIB avaliado a preço de mercado e o PIB per capita. O conjunto desses resultados 
possibilita ao governo, às empresas e estudiosos efetuarem análises sobre a capacidade produtiva e 
competitiva da economia do Distrito Federal. A metodologia e a base de dados das Contas Regionais estão 
completamente integradas à série das Contas Nacionais do Brasil. 

O produto interno bruto do Distrito Federal é calculado anualmente e, em novembro de 2013, 
foi divulgado o PIB/DF referente ao ano de 2011. 

 

Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal – IDECON 
O IDECON – DF é um indicador de acompanhamento trimestral da atividade econômica local 

ao longo do ano, fornecendo informações sobre a expansão, estabilidade ou contração da economia do 
Distrito federal, expressa na variação em volume de cada trimestre em relação a igual período do ano 
anterior. É elaborado pela CODEPLAN com o objetivo de preencher a falta de informações atualizadas do 
desempenho da economia local, dada a defasagem da divulgação dos resultados das Contas Regionais do 
Distrito Federal, relativas ao PIB/DF. A metodologia tem por objetivo produzir um índice síntese da produção 
de curto prazo no Distrito Federal. Com a divulgação do IDECON – DF na periodicidade trimestral, a 
sociedade brasiliense conta com informações atualizadas que possibilitam tomadas de decisões mais 
balizadas por parte das autoridades governamentais quanto a promoção do crescimento e desenvolvimento 
da economia local, visto que a disponibilização de informações de forma regular e em períodos mais curtos 
propicia melhor eficiência e eficácia nas decisões. Trata-se de relevante instrumento para subsidiar o 
planejamento governamental, assim como o planejamento empresarial. No ano de 2013 foram divulgados 
os resultados dos 3º e 4º trimestres de 2012 e 1º, 2º e 3º trimestres de 2013. Durante o ano de 2013, a 
CODEPLAN realizou, ainda, análises mensais dos índices de preços IGP-DI, IGP-M, e IPCA (Brasil e DF), 
sendo que a partir de outubro está sendo feita apresentação mensal do comportamento do IPCA Brasil e do 
DF. 
 
Estudos Populacionais 

 Demografia 06 - A DINÂMICA MIGRATÓRIA NA ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA 
– AMB, ENTRE 1991 e 2010 apresentado na Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP; 

 Demografia 07 - A EVOLUÇÃO DOS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS PARA O DISTRITO 
FEDERAL 1959-2010: O trabalho relata e enfoca a ocorrência de migrações para o Distrito Federal desde a 
inauguração da nova capital, excepcionalmente, com a divulgação dos dados do Censo Experimental de 
Brasília realizado em maio de 1959; 

 Participação no Projeto sobre Migrações Internas dentro da Plataforma IPEA de Pesquisa 
em Rede, cuja proposta é analisar e apresentar as tendências dos movimentos migratórios que configuram 
a dinâmica demográfica nos estados representantes das instituições parceiras – Bahia, Distrito Federal, 
Paraná, Rio Grande do Sul – nas duas últimas décadas; 
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 Projeção Populacional do IBGE 2013-2030. Uma breve análise do panorama no Distrito 
Federal; 

 Trabalho sobre a Fecundidade das Mulheres da Área Metropolitana de Brasília – AMB (em 
andamento); 

 Perfil sócio demográfico dos naturais no Distrito Federal, segundo a informação de 
residência da mãe à época do nascimento (em andamento). 

Os estudos concluídos e divulgados encontram-se disponíveis no site: www.codeplan.df.gov.br. 
 

Estudo Comparativo das Regiões Administrativas 2011 /2013 
Análise da situação socioeconômica da população das regiões administrativas do DF no 

período 2011/2013 utilizando os dados levantados pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – 
PDAD. O estudo objetiva mostrar as mudanças socioeconômicas ocorridas no período com vistas à 
elaboração de políticas públicas e é parte integrante do projeto “GDF Junto de Você”. Até a presente foram 
elaborados os estudos de Samambaia, São Sebastião, Itapoã, Sobradinho, Paranoá, Núcleo Bandeirante, 
Varjão, Ceilândia, Planaltina e Gama. 
 
Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Fed eral – SIEDF – ANUÁRIO 

O anuário é uma publicação que tem como objetivo divulgar um universo de dados, 
atualizados, os quais refletem o aspecto físico-territorial, demográfico, socioeconômico, financeiro e 
administrativo do Distrito Federal. Apresenta ainda, capítulo específico sobre os municípios da região do 
entorno que servirá de subsídio à tomada de decisões e à avaliação de alternativas para as ações 
governamentais. Essa tarefa é de suma importância, pois dá continuidade à produção de informações sobre 
o Distrito Federal desde 1977. 

Concebido para ser intrinsecamente dinâmico, o Anuário tem expandido continuamente seus 
horizontes, incluindo, a cada ano, um arcabouço mais variado de informações. 

O Anuário Estatístico tem sido uma publicação tradicional do Governo do Distrito Federal e 
continuará a ser produzido a partir da base de dados do SIEDF – Sistema de Informações Estatísticas do 
Distrito Federal, com atualização anual de suas séries históricas, que poderão ser enriquecidas a partir de 
novas demandas e parcerias. 

Este produto é mais um instrumento de informações no sentido de disponibilizar e possibilitar à 
sociedade, o exercício de sua cidadania e o seu papel no controle social no Distrito Federal. 

Diante do exposto, a próxima edição AEDF 2013 a ser publicada na Internet – CODEPLAN terá 
as informações referentes ao ano de 2012 e está disponível para consulta desde o dia 20 de Dezembro de 
2013. 

Para agrupar e consolidar as informações produzidas pelas diversas entidades públicas do 
Distrito Federal foi organizado o Anuário Estatístico do Distrito Federal. O conjunto de variáveis da 
publicação, sistematizadas e consolidadas ao longo do tempo, é destinado aos acadêmicos para estudos 
teóricos; aos empresários para a realização de investimentos e geração de emprego e renda; e ao poder 
público para a definição de diretrizes orçamentárias e adoção de políticas públicas. Conta com uma série 
histórica de mais 30 anos e um total de 10 mil planilhas. 

 

Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Geoeco nômica de Brasília 
A CODEPLAN tem voltado seu foco de estudos também à análise do contexto regional da 

região de influência do Distrito Federal, utilizando para isso o Plano de Desenvolvimento Integrado da 
Região Geoeconômica de Brasília - PERGEB II. Esta ação está em alinhamento com a missão da 
CODEPLAN de apoiar o Governo do Distrito Federal no Planejamento Estratégico, no fortalecimento do 
Planejamento e na Gestão Municipal e relações intergovernamentais dos municípios da Área Metropolitana 
de Brasília. 

A proposta envolve 107 municípios da área de influência de Brasília, compreendendo o DF e 
municípios dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia e Tocantins. 

Em 2012, a empresa atuou na cooperação com o IPEA, por meio do PROMOB/PROREDES, 
no projeto Rede Urbana do Brasil 2000-2010 – RUBR 2010: Caracterização da Dinâmica Territorial 
Brasileira. 

Participou ativamente da Conferência do Distrito Federal, dias 1 a 3 de outubro, bem como 
esteve presente na plenária da Conferência de Goiás, em 4 de outubro, apresentando a Carta de Brasília, 
documento que cita ações estruturantes para a região de influência de Brasília. 
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Da mesma forma, fez-se presente em reuniões dos grupos de trabalho permanentes da 
SUDECO, nas áreas de saneamento, mobilidade urbana, fundos e incentivos fiscais e Copa do Mundo de 
2014. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH das Regiões Administrativas 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é um importante mensurador do nível 

de desenvolvimento dos municípios brasileiros por aferir condições de rendimento, educação e longevidade 
em sua composição, além de possibilitar sua comparabilidade. 

Sabendo da importância deste indicador para a avaliação de políticas públicas, a CODEPLAN 
está adequando a metodologia de cálculo do IDHM, considerando como unidade de análise as Regiões 
Administrativas propostas para o território do Distrito Federal. 
 

Finanças Públicas 
A finalidade essencial do Estado é a realização do bem comum a sociedade. Ele atinge essa 

finalidade quando realiza ações que proporcionam aumento de bem-estar das necessidades públicas como 
segurança, educação, saúde, habitação, justiça entre outros. Assim, o Governo, através da políticas fiscais 
abrange três funções básicas: (i) A função alocativa , que diz respeito ao fornecimento de bens públicos; (ii) 
A função distributiva , por sua vez, está associada a ajustes na distribuição de renda que permitam que a 
distribuição prevalecente seja aquela considerada justa pela sociedade e; (iii) a função estabilizadora , que 
tem como objetivo o uso da política econômica visando a um alto nível de emprego, à estabilidade dos 
preços e à obtenção de uma taxa apropriada de crescimento econômico. 

Para atender essas necessidades públicas de forma eficiente, o Estado precisa de não 
somente arrecadar receitas, mas também gerenciar e aplicar corretamente os recursos arrecadados. 

Como se compreende, o orçamento público é uma técnica cujo maior significado moderno 
consiste precisamente em ligar os sistemas de planejamento e de finanças pela expressão quantitativa 
financeira e física dos programas de trabalho do Governo, valendo este conceito também para o orçamento 
empresarial. 

Segundo a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece que finanças públicas é: 
“Art. 2º - A Lei de Orçamento conterá a discriminaçã o da receita e despesa, de 

forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos os princípios de unidade, universalidade  e anualidade ” . 

O Artigo 163 da Constituição Federal diz: 
“Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

I – finanças Públicas; 
II – dívida pública externa e interna, inclusive a das autarquias, fundações e demais entidades 

controladas pelo Poder Público; 
III – concessão de garantias pelas entidades públicas; 
IV – emissão e resgate de títulos da dívida pública; 
V – fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; 
VI – operações de câmbio realizada por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 
VII – compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas 

as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.” 
Conforme a determinação constitucional transcrita acima, em 4 de maio de 2000, foi criada a 

Lei Complementar no 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, “Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.” 

Este Núcleo de Finanças Públicas pretende elaborar indicadores e análise da evolução da 
expressão orçamentária (Despesas e Receitas, Transferências Constitucionais e Legais, etc.) do Distrito 
Federal e dos 12(doze) Municípios da Área Metropolitana de Brasília que possam contribuir com o seu 
desenvolvimento e do bem-estar da população envolvida. 
 
Finanças Públicas do Distrito Federal 

Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Distrito Federal que já 
foram tabulados: 
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Relatório de Atividades até dezembro 2013  

DISTRITO FEDERAL 
Atividades desenvolvidas  Período  

Observação 

RECEITAS CORRENTES: 

� Receitas de Contribuições 
� Receita Patrimonial 
� Receita Agropecuária 
� Receita Industrial 
� Receita de Serviços 
� Transferências Correntes 
� Outras Receitas Correntes 
� Dedução da Receita  
� Restituição da Receita 

 
RECEITAS DE CAPITAL 

� Total das Receitas de Capital 
� Operações de Crédito 
� Alienação de Bens 
� Amortizações 
� Transferências de Capital 
� Outras Receitas de Capital 

2000-2012 Continuar atualizando quando 
publicado pela Secretaria de 
Fazenda conforme LRF. 

RECEITAS CORRENTES: 

� Receitas de Contribuições 
� Receita Patrimonial 
� Receita Agropecuária 
� Receita Industrial 
� Receita de Serviços 
� Transferências Correntes 
� Outras Receitas Correntes 
� Dedução da Receita  
� Restituição da Receita 

 

2000-2012 Continuar atualizando quando 
publicado pela Secretaria de 
Fazenda conforme LRF. 

RECEITAS DE CAPITAL  

� Total das Receitas de Capital 
� Operações de Crédito 
� Alienação de Bens 
� Amortizações 
� Transferências de Capital 

Outras Receitas de Capital 

  

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS : 
� FPE 
� FPM 
� ITR 
� IOF 
� LC 87/96 
� LC 87/96-15 
� CIDE 
� FEX(*) 
� FUNDEF(**) 
� FUNDEB(**) 

 

 
2000-2012 

 
Continuar atualizando quando 
publicado pela Secretaria de 
Fazenda conforme LRF. 

 
DESPESAS CORRENTES: 

� Pessoal e Encargos Sociais 
� Juros e Encargos da Dívida Interna 
� Outras Despesas Correntes 

DESPESA DE CAPITAL 

� Investimentos 
� Inversões financeiras 
� Amortização da Dívida 

2002-2012 Continuar atualizando quando 
publicado pela Secretaria de 
Fazenda conforme LRF. 

Fonte: SIAC Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/Coordenação de Informações Fiscais/Subsecretaria de Contabilidade/SEF - 
(Publicado no site www.fazenda.df.gov.br) 
(**) FUNDEF com dados de 2000 a 2006. 
(**) FUNDEB com dados de 2007 a 2012 
(*)Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados – FPEX 
(**) FUNDEF com dados de 2000 a 2006. 
(**) FUNDEB com dados de 2007 a 2012 
(*)Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados – FPEX 
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Finanças Públicas na Área Metropolitana de Brasília  e do DF  

Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Distrito Federal e dos 
Municípios da Área Metropolitana (Águas Lindas –GO, Alexânia-GO, Cidade Ocidental-GO, Cocalzinho de 
Goiás-GO, Cristalina-GO, Formosa-GO, Luziânia-GO, Novo Gama-GO, Padre Bernardo-GO, Planaltina de 
Goiás-GO, Santo Antônio do Descoberto – GO e Valparaíso-GO): 

 
Relatório de Atividades até dezembro 2013  

MUNICÍPIOS DA ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA  

Atividades desenvolvidas  Período  Observação  
RECEITAS CORRENTES: 

� Receitas de Contribuições 
� Receita Patrimonial 
� Receita Agropecuária 
� Receita Industrial 
� Receita de Serviços 
� Transferências Correntes 
� Outras Receitas Correntes 
� Dedução da Receita  
� Restituição da Receita 

RECEITAS DE CAPITAL 

� Total das Receitas de Capital 
� Operações de Crédito 
� Alienação de Bens 
� Amortizações 
� Transferências de Capital 
� Outras Receitas de Capital 

2005-2012 Continuar atualizando quando 
publicado pela Secretaria de Fazenda 
conforme LRF. 

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS : 

� FPE 
� FPM 
� ITR 
� IOF 
� LC 87/96 
� LC 87/96-15 
� CIDE 
� FPEX(*) 
� FUNDEF(**) 
� FUNDEB(**) 

2005-2012 Continuar atualizando quando 
publicado pela Secretaria de Fazenda 
conforme LRF. 

Fontes : SIAC Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/Coordenação de Informações Fiscais/Subsecretaria de Contabilidade/SEF e 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN - (Publicado no site www.fazenda.df.gov.br e www.stn.gov.br ) 

Revista Brasília em Debate 
 

Com periodicidade trimestral (impresso e online), a revista Brasília em Debate substituiu numa 
dimensão mais elevada a Indicadores Conjunturais, editada pela CODEPLAN, de forma descontínua desde 
1974. Tem como objetivo estimular o debate sobre temas que suscitem a reflexão sobre a capital e a Área 
Metropolitana de Brasília (AMB) e dar visibilidade às pesquisas, estudos, análises de índices nas áreas 
socioeconômica, políticas públicas e sociais e ambientais. 

Sob a responsabilidade de uma jornalista, suas edições são analisadas por um Conselho 
Editorial que aprova uma pré-pauta, em reuniões trimestrais, das entrevistas e artigos, depois emite 
pareceres favoráveis ou não à publicação. Com tiragem de 3,5 mil exemplares circula nos meios 
governamentais federal e local, universidades, órgãos de pesquisa, conselhos, confederações, ONGS e 
iniciativa privada. O número do seu ISSN é 2316-820X. 

 

Análise de Índice de Preço 
 

Ao final de 2012, foi criado na CODEPLAN o Núcleo de Análise de Índice de Preços com o 
objetivo de analisar a metodologia dos índices de preços, principalmente, do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, que é o índice oficial da inflação.  

Em 2013, esse Núcleo analisou os grupos que compõem o índice para o Brasil, bem como 
para o Distrito Federal, mensalmente, trimestralmente, acumulado do ano e em doze meses. Mensalmente, 
é apresentado na CODEPLAN o trabalho de análise mensal do IPCA após a publicação oficial feita pelo 
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IBGE. É importante destacar que esse Núcleo não elabora o Índice, mas tão somente analisa o seu 
comportamento e evolução mensalmente. 
 

1.2. Sistemas Corporativos e de Gestão voltados à A dministração Pública 

 
Central Única de Atendimento Telefônico do GDF – 156 

Trata-se de um serviço pioneiro nacionalmente, inaugurado em 1984, em que o GDF ao longo 
dos últimos 29 anos, disponibilizou à população diversos serviços de apoio e orientações a comunidade por 
meio do telefone. Atualmente, além do 156, o cidadão conta com 160 (Secretaria de Saúde) e SAMU–192, 
162 (Ouvidoria Geral do GDF) e 0800 6449060 (Ouvidoria de Combate a Corrupção). 

O ano de 2013 foi marcado pela implantação de serviços de grande relevância para a 
população, tais como: 

• Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial – Disque Racismo; 
• Secretaria de Habitação, Regulação e Desenvolvimento Urbano – Disque Habitação; 
• Secretaria do Idoso – Disque do Idoso. 

 
Os atendimentos compreendem, entre outros: 
• Informações sobre serviços prestados pelas Administrações Regionais e Infraestrutura 

Urbana; 
• Secretaria de Educação (Telematrícula e DF Alfabetizado); 
• Secretaria de Saúde (Ações e políticas em saúde, incluindo atendimento de urgência e 

leitos em UTI e Hemocentro); 
• Secretaria de Estado da Mulher; 
• Secretaria de Planejamento e Gestão (Serviço Na Hora); 
• Secretaria de Estado de Governo (Brasília Renovada); 
• Secretaria de Transportes (DFTrans); 
• Secretaria de Fazenda (Informações sobre impostos, IPVA e IPTU); 
• Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda (Benefícios Sociais); 
• Secretaria de Transparência e Controle (denúncias, reclamações); 
• Denúncias de Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes; e 
• SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência. 

 
Ligações Atendidas e Realizadas 

Durante o exercício de 2013, a Central de Atendimento ao Cidadão recebeu um total de 
2.237.853 ligações e realizou 491.349 contatos, perfazendo um total de 2.729.201 de Telemarketing 
receptivo e ativo. Em seus 29 anos de funcionamento, a Central 156 prestou cerca de 55 milhões de 
atendimentos junto à população do Distrito Federal. 

 

 
 



 

 

Sistema Telematrícula do Distrito Federal
O Telematrícula é um sistema desenvolvido e operacionalizado pela 

para a efetivação de novas matrículas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
O programa é atualizado anualmente para processar os registros nas modalidades de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e
Adultos – EJA. 

Em 2013, o serviço Telematrícula foi disponibilizado de 01 a 23 de outubro
ligações atendidas e 33.824 matrículas realizadas
– EJA. No período foram atendidas 3.672 

 
1.3. Estudos, Análises e Acompanhamento de Políticas Soci ais
 
Políticas de Proteção Social 

− Pesquisa de Identificação e Percepção Social dos Usuários dos Restaurantes Comunitários 
do Distrito Federal; 

 A pesquisa teve por objetivo identificar as características dos usuários e dos restaurantes e 
seu perfil de consumo e de avaliar os serviços prestado

− Retrato da Classe C no Distrito Federal: Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora

Propõe inaugurar debate sobre uma “nova classe”, formada, sobretudo, por cidadãos que 
saíram da pobreza. Discute-se se esses cidadãos 
de trabalhadores” e sobre a importância das políticas sociais nesse contexto.

− Análise de indicadores sociais da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 
2013; 

A partir dos dados da Pesquisa D
na sistematização de informações que demonstram a situação social de cada Região Administrativa.

0

500.000
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Sistema Telematrícula do Distrito Federal  
O Telematrícula é um sistema desenvolvido e operacionalizado pela 

efetivação de novas matrículas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
O programa é atualizado anualmente para processar os registros nas modalidades de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e, também, a modalidade Educação de Jovens 

Em 2013, o serviço Telematrícula foi disponibilizado de 01 a 23 de outubro
culas realizadas, e de 24 a 30 de outubro Educação de Jovens e Adultos 

o período foram atendidas 3.672 Ligações e 1.995 matrículas realizadas. 

studos, Análises e Acompanhamento de Políticas Soci ais  

quisa de Identificação e Percepção Social dos Usuários dos Restaurantes Comunitários 

A pesquisa teve por objetivo identificar as características dos usuários e dos restaurantes e 
seu perfil de consumo e de avaliar os serviços prestados, segundo os próprios usuários.

Retrato da Classe C no Distrito Federal: Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora

Propõe inaugurar debate sobre uma “nova classe”, formada, sobretudo, por cidadãos que 
se se esses cidadãos compõem uma “nova classe média” ou uma “nova classe 

de trabalhadores” e sobre a importância das políticas sociais nesse contexto. 

Análise de indicadores sociais da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

A partir dos dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, a DIPOS foca sua análise 
na sistematização de informações que demonstram a situação social de cada Região Administrativa.

Contact Center 2013

Receptivos Ativos

Receptivos
82%

Ativos
18%

CONTACT CENTER 2013

Receptivos Ativos
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O Telematrícula é um sistema desenvolvido e operacionalizado pela CODEPLAN, pelo 156, 
efetivação de novas matrículas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

O programa é atualizado anualmente para processar os registros nas modalidades de 
também, a modalidade Educação de Jovens e 

Em 2013, o serviço Telematrícula foi disponibilizado de 01 a 23 de outubro, registrando 51.062 
e de 24 a 30 de outubro Educação de Jovens e Adultos 

quisa de Identificação e Percepção Social dos Usuários dos Restaurantes Comunitários 

A pesquisa teve por objetivo identificar as características dos usuários e dos restaurantes e 
s, segundo os próprios usuários. 

Retrato da Classe C no Distrito Federal: Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora;  

Propõe inaugurar debate sobre uma “nova classe”, formada, sobretudo, por cidadãos que 
compõem uma “nova classe média” ou uma “nova classe 

Análise de indicadores sociais da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – 2011 e 

istrital por Amostra de Domicílios, a DIPOS foca sua análise 
na sistematização de informações que demonstram a situação social de cada Região Administrativa. 

Receptivos
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− Pesquisa sobre o perfil dos Delegados da Conferência Distrital de Assistência Social; 

Estudo realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda – SEDEST para identificar o perfil socioeconômico, motivação e participação social 
dos delegados em outros movimentos, políticas e/ou organizações sociais. 

 

Políticas Transversais 

− As Mulheres do Distrito Federal e o Mercado de Trabalho 

Apresenta informações acerca das mulheres do Distrito Federal e sua relação com o mercado 
de trabalho, coletadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD – IBGE) e na Pesquisa 
Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD – CODEPLAN), com o objetivo de contribuir para o delineamento 
de políticas públicas voltadas para essa área. 

− Mapeamento e identificação das metodologias das instituições de tratamento e reinserção 
social de usuários de álcool, crack e outras drogas no Distrito Federal; 

Trata-se de relatório de pesquisa de campo realizada em 25 instituições governamentais e não 
governamentais de tratamento e reinserção social de usuários de drogas, cadastradas no Conselho de 
Políticas sobre Drogas, e apresenta resultado de levantamento e mapa do total das instituições para esse 
fim no Distrito Federal. 

− O Perfil das Pessoas com Deficiência no Distrito Federal; 

Investiga, a partir dos dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE) agregados por setores 
censitários, as características da população com deficiência no Distrito Federal, desde informações 
demográficas até aspectos da acessibilidade das cidades para atender a esse público. 

− Trabalho Infantil: Diagnóstico, Causas e Soluções; 

Apresenta a situação atual do trabalho infantil no Distrito Federal e inova ao identificar 
estatisticamente seus principais determinantes. 

− Análise de vulnerabilidades da juventude negra no Distrito Federal; 

Constitui relatório com o objetivo de subsidiar a implantação do Plano Juventude Viva, 
dedicado ao combate à morte de jovens negros, no Distrito Federal, contendo dados do Censo Demográfico 
2010 (IBGE), da Polícia Civil do Distrito Federal e do DataSUS. 

− Perfil e percepção social dos adolescentes em medida socioeducativa no Distrito Federal; 

Trata-se de relatório de pesquisa realizada com os adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas no Distrito Federal, em todas as unidades de atendimento em meio aberto e de 
semiliberdade e em todas as unidades de internação com adolescentes sentenciados, efetivos na medida. 
Traça o perfil desse público e mapeia suas percepções sobre a medida e sobre o histórico sociofamiliar, 
bem como traz análise de grupo focal realizado com os pesquisadores. 

 

Políticas de Promoção Social 

− Ciclo de Debates: Agricultura e Reforma Agrária 

Promove o debate sobre a agricultura e a reforma agrária como políticas públicas capazes de 
modificar estruturalmente o desenvolvimento humano de uma região, com destaque para o potencial desse 
setor no Distrito Federal e em sua Área Metropolitana. 

Temas abordados: 
� Questão Agrária no Brasil: Atualidade e Perspectivas; 
� Agricultura e Desenvolvimento Sustentável; 
� Reforma Agrária e Políticas Sociais. 

 

− Avaliação da Educação Básica no Distrito Federal – Uma visão do IDEB 

Procura verificar a situação dos estudantes e das escolas do Distrito Federal em relação aos 
parâmetros nacionais de qualidade da educação básica (educação infantil até o ensino médio), analisando 
principalmente os indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM 

− Portal Observatório ODM/DF 

Divulga os resultados alcançados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) pelo 
Distrito Federal e pelos municípios da Área Metropolitana de Brasília. 
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− Informativos ODM/DF 

Informativos sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no Distrito Federal e 
Área Metropolitana de Brasília, disponibilizados no site da CODEPLAN: 

− Erradicar a fome: a esperança que vem da agricultura familiar (janeiro/2013); 

− HIV/Aids e a juventude do Distrito Federal (fevereiro/2013); 

− Guerra dos sexos ou à discriminação? A real luta pela igualdade e a autonomia da mulher 
(março/2013); 

− Água: cuidar agora para ter sempre (abril/2013); 

− Olhares atentos às crianças e adolescentes: o DF contra a violência sexual (maio/2013); 

− Cai o trabalho infantil no DF - CODEPLAN divulga estudo inédito com diagnóstico, causas e 
soluções para o problema (junho/2013); 

− Obesidade - O desafio do direito humano à alimentação adequada (julho/2013); 

− Doenças crônicas - O desafio para a qualidade de vida na terceira idade (agosto/2013); 

− Juventude negra: da margem ao centro das políticas públicas (setembro/2013). 

 
Notas Técnicas para Subsídio de Gestão Governamenta l: 

− Programa Renda Jovem de Cidadania - subsídio à implantação de Centros de Juventude no 
Distrito Federal (junho/2013); 

− Condições dos domicílios do Distrito Federal - subsídio ao Plano DF Sem Miséria 
(julho/2013); 

− Acompanhamento das condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família no 
Distrito Federal (julho/2013); 

− Indicadores de condicionalidades do Bolsa Família (julho/2013); 

− Trabalho Infantil em queda no DF e Brasil (outubro/2013); 

− Trabajo infantil en descenso en la Capital y en todo Brasil (outubro/2013). 

 

Capacitação para Pesquisa de Campo 

− Capacitação de servidores da Secretaria de Estado da Criança para a pesquisa de campo 
“Perfil e percepção social dos adolescentes em medida socioeducativa no Distrito Federal” (junho e 
julho/2013);  

− Capacitação de servidores da Secretaria de Estado de Governo para a pesquisa de campo 
sobre saúde e mobilidade urbana em Samambaia (agosto/2013). 

 

Apresentação de Estudos em Eventos Externos 
Apresentação de dados sobre os “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Distrito Federal 

e Área Metropolitana de Brasília” no lançamento da 5ª Edição do Prêmio ODM Brasil. O Prêmio é uma 
iniciativa pioneira no mundo e foi proposto pelo Governo Federal na abertura da 1.ª Semana Nacional pela 
Cidadania e Solidariedade, em 2004. A ação conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD e de um conjunto de empresas e associações do setor privado. A Coordenação 
técnica do Prêmio é de responsabilidade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e da Escola 
Nacional de Administração Pública - ENAP (maio/2013); 

Apresentação de dados sobre os “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Distrito Federal 
e Área Metropolitana de Brasília” no I Seminário dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ODM 
promovido pela Universidade Católica de Brasília (junho/2013); 

Apresentação do estudo “Perfil das pessoas com deficiência no Distrito Federal” no curso de 
extensão Direitos Humanos e Deficiência da Universidade de Brasília – UNB (junho/2013); 

Apresentação de dados para subsidiar a “Campanha por uma infância sem racismo” – Projeto 
UNICEF, em evento realizado na Secretaria de Estado da Criança (julho/2013); 

Apresentação da “Pesquisa de identificação e percepção social dos usuários dos restaurantes 
comunitários do Distrito Federal” na plenária do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito 
Federal - CONSEA-DF (agosto/2013); 
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Apresentação do estudo “Perfil da população idosa do Distrito Federal” para estudantes de 
pós-graduação em saúde do idoso na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS 
(setembro/2013); 

Apresentação do estudo “Trabalho Infantil: Diagnóstico, Causas e Soluções” em evento 
preparatório para a III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil – CGTI, promovido pela Secretaria de 
Estado de Governo do Distrito Federal (outubro/2013); 

Apresentação do estudo “Estratégias para superar a extrema Pobreza, a Pobreza e as 
desigualdades: avanços e desafios” e participação da mesa de abertura da X Conferência de Assistência 
Social do Distrito Federal (outubro/2013); 

Apresentação do estudo “Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Distrito Federal e 
Área Metropolitana de Brasília” no XVIII Encontro Anual das Instituições de Planejamento, Pesquisa e 
Estatística - ANIPES, realizado em Maceió – AL. Os encontros anuais da ANIPES são realizados, desde 
1996, para discussão de temas de interesse comum de órgãos produtores de estatísticas públicas e de 
dados para as atividades de formulação e avaliação de políticas públicas (novembro/2013); 

Participação no debate "Jovens em conflito com a lei: ilusão ou realidade na política brasileira 
socioeducativa?”, mesa redonda promovida pelos alunos da disciplina de Sociologia do curso de Gestão do 
Agronegócio da Faculdade UNB de Planaltina – FUP (novembro/2013); 

Apresentação de um compilado de estudos sobre infância para o GT - Diagnóstico da primeira 
infância do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, na 
Secretaria de Estado da Criança (dezembro/2013); 

Apresentação da pesquisa “Perfil e percepção social dos adolescentes em medidas 
socioeducativas no Distrito Federal” na reunião do CDCA/DF, na Secretaria de Estado da Criança 
(dezembro/2013). 

 
Atividades Intersetoriais 

Colegiados no âmbito do Governo do Distrito Federal, com realização de pesquisas, análises e 
estudos por demanda: 

• Comitê Intersetorial pela Superação da Extrema Pobreza; 
• Comitê de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; 
• Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal; 
• Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal; 
• Comissão Distrital da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal; 
• Comitê Gestor do Núcleo ODM/DF; 
• Comitê Intersetorial da Política Distrital de Juventude; 
• Comitê Intersetorial de Acompanhamento do Disque-Racismo; 
• Comissão mista de monitoramento e avaliação da “Campanha por uma infância sem 

racismo”. 
Projeções Demográficas para 2030: Impacto nas Demandas nas Áreas de Emprego, 

Educação, Saúde, Transporte e Habitação. 
 

Pesquisas e Estudos em Curso (conclusão prevista pa ra 2014) 

− Políticas de Proteção Social 

Pesquisa qualitativa da percepção social da população do Distrito Federal: mobilidade urbana e 
saúde. 

Esse estudo está sendo realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Governo do 
Distrito Federal e busca verificar a avaliação da população acerca das políticas públicas e os resultados das 
ações implementadas pelo governo na área da saúde e mobilidade urbana. 

− Pesquisa de percepção sobre hábitos alimentares de escolares da rede pública de ensino 
do Distrito Federal 

Estudo previsto no I Plano Distrital de Segurança Alimentar a ser realizado em parceria com a 
Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN/DF para avaliar a qualidade dos 
alimentos ofertados na escola e dos hábitos alimentares dos escolares da rede pública de ensino. 
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Políticas Transversais 

− Elaboração de metodologia e realização de pesquisa sobre o perfil e a percepção social 
sobre o trabalho com as mulheres em cumprimento de pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal; 

Propõe a realização de um censo com as mulheres sentenciadas no sistema penitenciário do 
Distrito Federal, com possibilidade de replicação em outras penitenciárias femininas da região Centro-
Oeste. 

− Guia Mulher e Poder 

Trata-se de estudo, feito a pedido da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, sobre 
o acesso das mulheres a cargos eletivos e a cargos de confiança, em comissão, no âmbito do serviço 
público, em comparação aos homens. Procura iniciar um debate sobre a posição ocupada pelas mulheres 
no mercado de trabalho. 

 

Políticas de Promoção Social 

− Agricultura familiar no Distrito Federal 

Objetiva reunir e analisar informações sobre a função da agricultura familiar na agropecuária do 
Distrito Federal, de modo a destacar suas dimensões e potencialidades enquanto unidade produtiva que 
valoriza a biodiversidade e que é capaz de responder, a contento, à crescente demanda da população local 
por gêneros alimentícios saudáveis e de primeira necessidade, com menor grau de afetação e 
comprometimento dos escassos recursos naturais da região. 

 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM 

− Publicação Técnica: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 2013 

Trata-se de livro com análise de indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
com elaboração inédita no Distrito Federal, por região administrativa, abordando ainda a Área Metropolitana 
de Brasília. 

 

Análise das Realizações 
A Unidade, apesar do reduzido quadro técnico, das dificuldades operacionais e da 

indisponibilidade de recursos orçamentários no decorrer do exercício, ultrapassou a meta estabelecida no 
Plano Plurianual 2012-2015 para a sua área de atuação, promovendo diversos estudos, diagnósticos e 
pesquisas voltados ao acompanhamento e análise de políticas sociais, com o propósito de subsidiar o 
Governo do Distrito Federal na elaboração, implementação e aperfeiçoamento das políticas públicas. 

No âmbito dos estudos voltados às políticas de proteção social, destacam-se como temas 
relevantes: identificação e percepção social dos usuários dos restaurantes comunitários, retrato da Classe C 
e análise de indicadores sociais de cada Região Administrativa do Distrito Federal. 

Em termos de políticas transversais, a abordagem das pesquisas, análises e estudos técnicos 
teve como foco as mulheres e sua relação com o mercado de trabalho, o trabalho infantil, o perfil das 
pessoas com deficiência, a análise de vulnerabilidades da juventude negra, a identificação das 
metodologias das instituições de tratamento e reinserção social de usuários de álcool, crack e outras drogas 
e o perfil e a percepção social dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 

No que tange às políticas de promoção social, destacam-se: ciclo de debates sobre agricultura 
e reforma agrária, com abordagem voltada para o desenvolvimento sustentável e políticas sociais, e 
avaliação da Educação Básica no Distrito Federal, por meio de uma análise dos indicadores que compõem 
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

As notas técnicas referentes ao Programa Renda Jovem de Cidadania, Plano DF Sem Miséria 
e Programa Bolsa Família no Distrito Federal, dentre outras, servem de subsídio para o planejamento e 
gestão governamental. 

Em cooperação com a Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado da Criança, 
Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 
Renda do Distrito Federal, foi elaborada nota técnica com informações sobre a evolução do trabalho infantil 
no Distrito Federal a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), 
servindo de base para as discussões da III Conferência Global de Erradicação do trabalho Infantil, que teve 
como tema “Estratégias para acelerar o ritmo da erradicação das piores formas de trabalho infantil”.  

O Portal Observatório ODM/DF cumpre o seu papel de divulgação dos resultados alcançados 
nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) pelo Distrito Federal e pelos municípios da Área 
Metropolitana de Brasília, por meio da disponibilização de estudos e informativos. 
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1.4. Estudos e Pesquisas Urbanos e Ambientais 

Infraestrutura 

− Realização de concurso público para apresentação de projeto para requalificação das 
passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário do Plano Piloto  

O objetivo foi o de promover um concurso público com o desenvolvimento do projeto técnico 
vencedor, voltado para o tratamento urbano/paisagístico a ser implantado numa das passarelas do Eixo 
Rodoviário Sul, ligando o Setor Hospitalar ao Setor bancário Sul. 

− Realização de diagnóstico e proposta de layout das Agências do Trabalhador. O trabalho 
envolve dezenove Regiões Administrativas 

O objetivo foi o de requalificar as agências da Secretaria de Trabalho no que envolve o 
levantamento das instalações unidades existentes no DF.  

− Realização de estudo, levantamento e projeto de requalificação do prédio do Edifício Sede 
da CODEPLAN 

O objetivo deste trabalho foi elaborar um projeto de requalificação/reforma do prédio da 
CODEPLAN feito a partir do levantamento das necessidades de reparos que o prédio precisa para o seu 
adequado funcionamento. 

 

Gestão Pública 

− Pesquisa sobre o Tombamento Urbanístico de Brasília. Realizada junto à população do 
Plano Piloto com o objetivo de saber o nível de conhecimento que a população tem sobre o Tombamento 
Urbanístico da Cidade de Brasília. 

− Elaboração de documento sobre Brasília, intitulado “Brasília Patrimônio Cultural da 
Humanidade. O documento elaborado faz uma abordagem desde o histórico da sua criação, bem como o 
projeto arquitetônico/urbanístico e paisagístico. O trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa feita pela 
CODEPLAN junto à população do Plano Piloto de Brasília. O conteúdo técnico e montagem do documento 
encontra-se concluído. 

− Caracterização da Regiões Administrativas: Levantamento de dados relativos às questões 
urbanas, rurais e ambientais das Regiões Administrativas do Distrito Federal, buscando caracterizar: A 
Estrutura Urbana; Sistema Viário e Mobilidade Urbana; Infraestrutura; Ocupação do Solo; Situação 
Ambiental; Situação Fundiária; Produção Rural e Equipamentos Públicos e privados. Atualmente 
encontram-se em desenvolvimento os trabalhos relativos a Região Administrativa do gama RA II. 

− Apoio técnico aos municípios da área metropolitana de Brasília: Elaboração de projetos de 
pesquisa na área de arquitetura, urbanismo e meio ambiente com o objetivo de apoiar a gestão municipal 
dos municípios integrantes da área metropolitana de Brasília. Esta iniciativa visa dar continuidade ao Acordo 
de Cooperação Técnica firmado entre a CODEPLAN, a Secretaria da Área Metropolitana do DF, a 
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento do Entorno do Goiás e os municípios goianos da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. (Proposta elaborada/trabalho a 
iniciar). 

− Zoneamento Ecológico Econômico do DF – ZEE: Projeto coordenado pela Secretaria do 
Meio Ambiente e CODEPLAN, com a finalidade de consolidar os estudos complementares relativos ao 
tratamento ambiental do território, a intensidade e qualidade da ação urbana e as bases econômicas 
sustentáveis para qualificação e legitimação do zoneamento no DF. 

− Montagem de seminário sobre o Planejamento Urbano do Distrito Federal e Área 
Metropolitana, voltado aos alunos do curso de Geografia da Unicamp/SP. 
 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2422 - Concessão de Bolsa Estágio  650.232 213.232 198.505 198.505 
9635 - Concessão de Bolsa Estágio-Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal- Plano Piloto 

650.232 213.232 198.505 198.505 

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 700.000 229.147 229.147 229.147 



Relatório Anual de Atividades – CODEPLAN – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1463 

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
da Informação  
2589 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Companhia 
de Planejamento do Distrito Federal- Plano Piloto 

700.000 229.147 229.147 229.147 

3903 - Reforma de Prédios e Próprios  607.088 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  67.401.421 92.292.412 91.776.413 91.776.413 
8727 - Administração de Pessoal-Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal- Plano Piloto 

67.401.421 92.292.412 91.776.413 91.776.413 

8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  9.172.678 11.141.686 11.078.236 10.248.211 
9557 - Concessão de Benefícios a Servidores-Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal- Plano Piloto 9.172.678 11.141.686 11.078.236 10.248.211 

8505 - Publicidade e Propaganda  500.000 33.037 29.596 25.321 
8688 - Publicidade e Propaganda-Institucional-Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal- Plano Piloto 500.000 33.037 29.596 25.321 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  2.944.400 1.711.850 1.701.881 1.600.849 
9646 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Companhia de Planejamento do Distrito Federal- Plano Piloto 

2.944.400 1.711.850 1.701.881 1.600.849 

Total do Programa  81.975.819 105.621.364 105.013.778 104.078.446 
 

Modernização dos Sistemas de Informação 
A modernização dos Sistemas de Informação da CODEPLAN em 2013 foi objeto de constante 

atenção por parte da atual gestão da Companhia. Em 2013, foram adquiridos 335 licenças de uso de 
software junto à Microsoft (Windows e Office); 2 (dois) equipamentos de data-show; desenvolvidos sistemas 
como o “De Pesquisa e perfil e Percepção Social dos Adolescentes em Medida Socioeducativa”, “De 
pesquisa da Qualidade de Atendimento do Plano de saúde”, “De Pesquisa de Perfil Socioeconômico dos 
Empregados da CODEPLAN”. 

 

Reforma de Prédios e Próprios 
Em face do Decreto no 34.749/2013, os recursos destinados à recuperação do edifício sede da 

CODEPLAN foram integralmente contingenciados, impossibilitando à sua realização. 
 

Publicidade e Propaganda 
Durante o exercício de 2013 foram publicadas no Diário Oficio do Distrito Federal 115 

publicações relativas a atos oficiais. 
 

Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 
Elaboração de Manuais/Rotinas de Procedimentos – Elaboração do Manual de Contratação de 

Fornecimento de Bens e Serviços e Execução de Contratos; análise sobre diversas outras rotinas existentes 
na Companhia, de forma a definir prioridades quanto à sua redefinição/revisão, para padronização de 
procedimentos através de manuais. 

Resoluções – Realizadas análises sobre Resoluções da Diretoria Colegiada, existentes, 
promovendo alterações, revogações e atualizações: Resolução nº 137/13 que trata da elaboração de norma 
de pagamento de diárias e emissão de passagens aéreas e terrestres (em andamento); elaboração de 
norma de utilização do quadro de avisos. 

Elaboração/Implantação do Regimento Interno – O Regimento Interno da CODEPLAN foi 
objeto de ampla discussão durante o exercício de 2013, encontrando-se em fase de aprovação pela 
Diretoria Colegiada/Conselho de Administração/Conselho de Política de Recursos Humanos CPRH/GDF. 

Plano de Demissão Voluntária – PDV - Durante o exercício de 2013, Comissão formada na 
CODEPLAN, elaborou minuta de projeto do PDV, estando em análise por Grupo de Trabalho formado por 
SEPLAN/SEAP/CODEPLAN  

Concurso Público – A CODEPLAN encaminhou ao CPRH/GDF em 2013, proposta de 
realização de concurso público para contratação de 38 cargos, de modo a suprir necessidades urgentes de 
recursos humanos da Companhia em diversas áreas. 

Planejamento Estratégico – De modo à definir os rumos da Companhia de forma planejada e 
organizada, possibilitando o monitoramento das diversas ações a serem implementadas pela administração, 
em conjunto com os empregados da casa, a CODEPLAN desenvolveu amplo trabalho de Planejamento 
Estratégico em 2013. 
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PROGRAMA: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  100.000 0 0 0 
Total do Programa  100.000 0 0 0 

 
Não houve execução por falta de demanda. 
 

3. Informações Complementares 

Outros estudos e realizações que merecem destaque: 
• Distribuição dos postos de trabalho no DF: concentração no plano Piloto e cidades-

dormitório; 
• Emprego no setor público no Distrito federal: local de trabalho e de moradia dos servidores; 
• Perfil e Perspectivas do Setor Financeiro em Brasília; 
• Possíveis impactos do PLC No 416/2008 (criação de novos municípios) na Área 

Metropolitana de Brasília; 
• Informações Georreferenciadas; 
• Demanda latente na gestão das instituições públicas, notadamente com relação a ações de 

planejamento, a CODEPLAN recorreu à implementação de um trabalho de criação de dados 
georreferenciados para as pesquisas socioeconômicas empreendidas pela Companhia. Trata-se não 
somente de agregar mapas temáticos ao final da análise do dado estatístico e social. É inserir, desde o 
princípio do processo de construção da informação, a sua localização espacial a fim de que ela seja o ponto 
de partida para a análise dos resultados; 

• A atual base de dados geoespacial já está sendo compartilhada com Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social do DF (CDES-DF) em projeto piloto referenciado por financiamento 
do Banco Mundial no âmbito do Programa de Gestão do GDF. A rica base de dados já oferece poder de 
análise de informações socioeconômicas produzidas pela CODEPLAN e pelo Censo Demográfico 2010. 
Este é o primeiro parceiro institucional da Companhia neste projeto, que deverá incluir todas as possíveis 
instituições produtoras de geoinformação no Governo do Distrito Federal. 
 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 

Criada há quase cinco décadas, após passar por forte crise na década passada, com o 
completo desvirtuamento de suas atividades, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal 
(CODEPLAN) retomou a sua missão original, de produzir, tratar e disseminar informações, oferecendo ao 
governo, ao setor empresarial, ao meio acadêmico e à sociedade em geral, dados estatísticos e reflexões 
para subsidiar as gestões setoriais na áreas socioeconômica e de políticas públicas e sociais. 

As pesquisas, estudos e análise socioeconômicas elaboradas pela CODEPLAN, 
disponibilizadas no formato de publicação, em meio magnético ou vídeos, assim como estudos 
cartográficos, análises georreferenciadas e a realização de seminários e workshops, além de serviços ao 
cidadão (pelos telefones 156, 160,162 e 192), beneficiam não só a população do Distrito Federal, mas 
também da Área Metropolitana de Brasília (AMB). 

São usuários da Companhia os governos local e federal, acadêmicos, empresários, 
associações e a população em geral, cujo acesso e visibilidade são propiciados pela constante inserção na 
mídia espontânea de mais de 60 eventos promovidos pela Companhia ao longo do ano, numa média de 
mais de um por semana. 

Nesse sentido, a Companhia marca presença junto ao seu público nas áreas de estatística, 
economia, demografia, sociologia, geografia, cartografia, ambiental e urbana. Mantém parcerias com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
entre outros, visando à produção de informações em rede com órgãos estaduais. 

Ponto alto neste ano foi o lançamento da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios 
(PMAD), que traça o perfil dos moradores e aponta o quadro de pobreza e de precária infraestrutura dos 12 
municípios goianos que compõem a Periferia Metropolitana de Brasília. Este evento realizado na 
Universidade dos Correios no dia 18 de dezembro contou com a presença de cerca de 400 participantes. 
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Outro projeto que suscitou grande interesse foi a realização do seminário sobre as Projeções 
demográficas para 2030: impacto nas demandas das áreas de Emprego, Educação, Saúde, Transporte e 
Habitação, nos dias 19 e 20 de dezembro último, baseado em estudo de técnicos da CODEPLAN. A 
importância do evento originou uma série de matérias produzidas pela TV Globo Brasília por meio do 
debate dos cinco temas no programa Bom dia DF, entre os dias 16 a 20 de dezembro. 

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD/2013), que retrata as características 
socioeconômicas da população urbana do DF, fechou o ano com conclusão da pesquisa em 18 regiões 
administrativas e o núcleo urbano Sol Nascente/Pôr do Sol, em Ceilândia. Nessa última versão, ampliou o 
questionário com perguntas da área cultural e recreativa. 

A CODEPLAN, em parceria com o IBGE, é o órgão responsável pelo cálculo anual do PIB/DF, 
principal indicador macroeconômico das Contas Regionais. Para superar a defasagem temporal na 
divulgação do PIB anual, foi criado o Índice de Desempenho Econômico (IDECON/DF) com a divulgação do 
desempenho trimestral da atividade econômica do DF. Criou, ainda em 2013, o Núcleo de Análise de 
Índices de Preços que faz a análise comparativa da evolução dos índices de preços do DF e do Brasil. 

Edição da revista Brasília em Debate, em parceria com o SEBRAE/DF, com periodicidade 
trimestral, que traz entrevistas, artigos das áreas econômica, social, urbana e ambiental, que dialogam com 
a missão da Companhia. 

Filiada à Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística - 
ANIPES, a CODEPLAN promoveu em 2013 o 1º Fórum Nacional Presidentes e Dirigentes da ANIPES e 
sediará, em agosto de 2014, o 19º Encontro Nacional anual das Instituições de Planejamento, Pesquisa e 
Estatística.  
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23.2. SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB – UO: 32.204 
A Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A - SAB foi criada em 1962, pela então Prefeitura 

do Distrito Federal, como empresa pública, transformada em Sociedade Anônima de Direito Privado em 
1966, regida pelas Leis nº 4.545/64 e 6.404/76. 

De acordo com o seu Estatuto Social, a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB 
tem por finalidade participar da execução de políticas de abastecimento, apoiar o desenvolvimento 
agropecuário e agroindustrial, do Distrito Federal e sua região geoeconômica, prestar serviços e fornecer 
gêneros alimentícios e outros produtos de sua linha de comercialização a pessoas jurídicas de direito 
público interno, e tem por objeto:  

I - a comercialização de gêneros alimentícios e de outros produtos e materiais determinados 
por demanda de mercado e/ou finalidade social; 

II - a prestação de serviços, dentro da sua área de atuação, coordenando e/ou executando 
programas; 

III - a industrialização de gêneros e produtos destinados à consecução de seus objetivos; 

IV - agir como instrumento regulador de mercado, no que tange a demanda e a oferta de 
produtos essenciais ou em carência, assim como servir supletivamente áreas desprovidas de abastecimento 
ou insuficientemente atendidas pela iniciativa privada; 

V - executar programas, individualmente ou em parceria, estimulando, apoiando e/ou 
executando projetos que viabilizem a autossustentação dos pequenos produtores, buscando a melhoria da 
qualidade de vida no meio rural; 

VI - prestar assessoramento técnico ao Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de 
Agricultura do Distrito Federal, com referência aos assuntos voltados para o abastecimento. 

Para atendimento do disposto no inciso II do artigo 12 do Decreto nº 21.170, de 05.05.2000, 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 09.05.2000, os Acionistas desta Sociedade, em 
Assembleia Geral realizada no dia 10 de outubro de 2000, considerando que a SAB é uma Sociedade 
Anônima, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, deliberaram pela sua liquidação de pleno 
direito, na forma prevista na Lei de regência. 

Em 10 de outubro de 2000, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas (Governo do 
Distrito Federal, NOVACAP e TCB) deliberou pela liquidação da Empresa, passando a ser denominada 
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A-SAB, Em Liquidação. Inicialmente foram adotadas as medidas 
previstas nos Artigos 210 e 219 da Lei 6.404, de 15 de Dezembro de 1976. 

Em 2002, por intermédio da Lei nº 2.891, de 23 de janeiro de 2002, a Câmara Legislativa 
autorizou o Governo do Distrito Federal a proceder à liquidação da SAB, processo que já se prolonga por 10 
anos.  

A referida Lei previa a destinação dos imóveis da Empresa, seja por processo de transferência 
para patrimônio do Distrito Federal (doação aos órgãos ocupantes), seja por alienação mediante licitação, a 
ser realizada pela TERRACAP (a quem caberia percentual de 10%), revertendo-se o apurado ao Tesouro 
do Distrito Federal, após a liquidação do passivo da empresa SAB. 

De igual modo, previa a destinação dos empregados da Empresa, oferecendo duas 
alternativas, a saber: Serem aproveitadas na forma da Lei nº 2.681/2001; ou adesão ao Programa de 
Desligamento Voluntário - PDV, na forma da Lei nº 2.522/2000 e do Decreto nº 21.299/2000. 

Diante das dificuldades encontradas, por meio da Lei nº 3.863, de 30 de maio de 2006, ficou 
autorizado o Governo de Distrito Federal a incorporar a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB 
- Em Liquidação, às Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF), também em Liquidação. 

Em 13 de setembro de 2010, a Direção da SAB e da CEASA assinaram protocolo de 
incorporação da primeira empresa pela segunda, o que até a presente data não ocorreu por razões 
diversas, especialmente por falta de interesse da CEASA em concretizar tal operação e orientação da 
equipe de transição do Governo atual.  

Destaca-se que a referida Lei nº 2.891/2002, que autorizava a Liquidação, criou, desde então, 
dificuldades acumuladas para o processo de liquidação da SAB, especialmente para a destinação dos bens 
imóveis. 

Finalmente, visando estabelecer novo marco legal para o processo de liquidação da SAB, foi 
editada a Lei Nº 5.137 de 15/07/2013, que disciplina a destinação dos imóveis, estabelece procedimentos 
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para licitação e doação, dá solução para a situação funcional dos empregados da SAB, os quais serão 
lotados na Unidade de Manutenção de Pessoal de Empresas em Processo de Extinção, Privatização ou de 
Reorganização na Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, conforme 
previsto no Art. 1º da Lei Nº 3.761 de 25/01/2006, permitindo-se assim a segurança jurídica de todo o 
processo. 

Após a análise preliminar da situação administrativa e funcional da SAB, ainda em 2012, a 
Equipe Técnica juntamente com o Liquidante identificou a necessidade do agrupamento das atividades 
necessárias para liquidação em três núcleos estratégicos distintos, a saber: Núcleo Financeiro e 
Patrimonial; Núcleo Jurídico e o Núcleo Gestão de Pessoas. 

 

Figura 1 – Representação Gráfica do Fluxo de Intera ção dos Núcleos Estratégicos 

 

A integração das atividades e informações geradas pelos Núcleos é essencial para a retomada 
do Processo de Liquidação, considerando especificamente a obtenção das condições necessárias para o 
início da alienação de bens da Empresa, cujos resultados financeiros permitirão o pagamento das dívidas 
(que geram a cobrança de multas e juros) e a transferência do saldo remanescente ao Tesouro do Distrito 
Federal.  

 

1. Realizações  

PROGRAMA:  

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

8502 - Administração de Pessoal  35.058.400 75.185.573 52.315.497 33.689.935 
5278 - Administração de Pessoal-Administração de Pessoal - 
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A - SAB- SIA 35.058.400 75.185.573 52.315.497 33.689.935 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  4.000.000 5.889.324 4.676.046 4.676.046 
5851 - Concessão de Benefícios a Servidores- Concessão de 
Benefícios A Servidores - Sociedade de Abastecimento de Brasília 
S/A - SAB- SIA 4.000.000 5.889.324 4.676.046 4.676.046 
8505 - Publicidade e Propaganda  0 30.000 0 0 
8722 - Publicidade e Propaganda-Institucional- SIA 0 30.000 0 0 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  2.030.000 2.539.148 2.057.802 1.944.862 
5852 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - Sociedade de 
Abastecimento de Brasília S/A - SAB- SIA 2.030.000 2.539.148 2.057.802 1.944.862 

Total do Programa  41.088.400 83.644.045 59.049.345 40.310.842 

 
Seguem as Atividades desenvolvidas pelos Núcleos estratégicos em 2013: 
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Núcleo Financeiro e Patrimonial 

Gestão Financeira - Controle de Pagamentos - A execução e o controle das contas foram 
realizados de acordo com as normas e procedimentos do GDF gerando os relatórios contábeis e financeiros 
recomendado pelos órgãos de controle do Governo do Distrito Federal. Durante o ano de 2013, o núcleo 
financeiro realizou todos os pagamentos e despesas com folha de pagamento, impostos, benefícios e 
outros através do SIGGO Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal;  

 

6%

94%

Sociedade de Abastecimento de Brasília 

Executado 2013

 
 

Parcelamento de Dividas com a União - Visando a obtenção da certidão positiva com efeito 
negativa, o que permitirá a alienação de bens e, em consequência, o pagamento integral das dividas da 
Empresa, diversas reuniões foram realizadas com a Receita Federal com o propósito de quitar o pagamento 
dos débitos fiscais e previdenciários.  

Entretanto, atualmente há impeditivos administrativos para o pagamento parcelado dos débitos 
previdenciários inscritos na Divida Ativa da União, os quais estão sob a tutela da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. Para a PGFN, a SAB S/A - Em Liquidação, por analogia, equipara-se a uma empresa em 
processo de falência estando, portanto, impedida de pleitear o referido parcelamento.  

O Liquidante apresentou, em 17 de julho de 2013, petição à Procuradora - Chefe da Dívida 
Ativa da União solicitando a revisão da decisão, a qual foi indeferida em 08 de agosto último. 

Durante o ano de 2013 o Núcleo Financeiro cumpriu com todos os pagamentos de impostos 
referentes ao ano fiscal, como também iniciou o processo de pagamento de impostos junto a Receita 
Federal para dar prosseguimento e avançar no processo de quitação de todas as dívidas e liquidação da 
empresa.  

O pagamento no valor de R$ 747.321,86 foi realizado iniciando a quitação das dívidas não 
previdenciárias. 

Em Dezembro de 2013, foi empenhada a quantia de R$ 18,6 milhões para o pagamento da 
dívida previdenciária junto a Receita Federal. O pagamento deverá acontecer no início de 2014. 

Recuperação de Valores Transferidos ao Tesouro GDF em 2006 - Em atenção às 
recomendações da Secretaria de Transparência e Controle do GDF, assim como dos Conselhos Fiscal e de 
Administração da Empresa, e com o fulcro de resgatar valores provenientes da venda de imóveis 
pertencentes a esta Empresa, realizada pelo Edital Nº 01/2006, foi encaminhado ofício à Secretaria de 
Estado da Fazenda do DF, solicitando a restituição de R$ 12.546.000,00, devidamente atualizados, os quais 
foram indevidamente transferidos ao Tesouro do GDF em 2006. 

Aquela Secretaria instruiu processo que foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal, que emitiu parecer com o posicionamento de que não existe dívida do Distrito Federal perante a 
SAB que precise ser reconhecida e paga. Todavia, o DF não poderia ter se apropriado da referida receita 
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líquida da venda sem antes aplicá-la na liquidação do passivo desta Empresa. Sendo assim, a Assessoria 
Jurídica da SAB está analisando a questão para que seja solucionada tal pendência.    

Aquela Secretaria, segundo informações do Coordenador de Acompanhamento dos Haveres e 
do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal, instruiu processo, o qual se encontra em análise. 

Gestão - Fortalecimento do Controle Interno SAB - Após o desenvolvimento e 
implementação de novos procedimentos dentro do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – 
SIGRH juntamente com a equipe de Recursos Humanos, foram obtidos excelentes resultados no controle e 
gerenciamento de dados da equipe SAB, de acordo com as normas estabelecidas pelo Governo do Distrito 
Federal.   

Contratação de Profissionais para o Núcleo Financei ro - Para o fortalecimento da Equipe e 
dando continuidade ao Plano de Liquidação da empresa, a SAB contratou dois profissionais para integrar a 
equipe e dar velocidade na execução financeira. Foram contratadas uma gerente para realizar tarefas 
através do SIGGO e uma contadora para gerenciar as atividades contábeis da empresa, em relação à Lei 
6.404/76. Após a contratação, rotinas administrativas e financeiras da empresa estão sendo gerenciadas de 
acordo com as normas e procedimentos do Governo do Distrito Federal.    

Publicação de Balanço - Em cumprimento a dispositivos legais, o Núcleo Financeiro publicará 
o Balanço Patrimonial Anual dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013, em Abril de 2014, 
apresentando as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas. 

Estabelecimento de Novos Procedimentos Administrati vos - Foram criadas regras e 
procedimentos para o controle de processos, análise da base de cálculo de pagamentos das despesas 
correntes, de pessoal, como também, nova rotina para o monitoramento do saldo bancário das contas SAB 
no BRB e no Banco do Brasil. 

Prestação de Contas - Para atender às determinações dos órgãos de controle, foram 
confeccionadas as Prestações de Contas do 1º, 2º e 3º trimestre de 2013 e enviadas para o Tribunal de 
Contas do DF em Março, Junho, Setembro e Dezembro de 2013. 

Plano Plurianual 2014 - Participação em audiência pública para a elaboração do Projeto de 
Lei Orçamentária Anual - SAB 2014. Aprimoramentos foram feitos juntamente com a inclusão de novos 
programas de trabalho para atender às necessidades e demandas para a liquidação da empresa em 2014. 

Apoio Institucional - Apoio aos Núcleos Jurídico e de Gestão de Pessoas às demandas 
relativas às ações trabalhistas vinculadas ao quadro de funcionários da empresa.  
 
Núcleo Patrimonial 

Inventário dos Bens Móveis - Para identificar e diagnosticar a situação dos bens móveis da 
SAB - Em Liquidação, foi promovida a identificação dos inservíveis e da recuperação antieconômica visando 
a sua destinação final leilão ou doação. 

Vistoria de Imóveis - Os imóveis foram todos vistoriados “in loco” e autuados processos com a 
documentação (certidões de ônus reais), relatório detalhado da situação de cada um, suas características e 
gabaritos, identificando os imóveis em condições a serem alienados pela TERRACAP e/ou doados aos 
órgãos pertencentes ao complexo administrativo do GDF. 

Remoção do Arquivo Central - O Núcleo Patrimonial removeu o Arquivo Central da SAB 
localizado no Guará II para a sede da empresa, visto a possibilidade de alienação daquele imóvel, bem 
como para atender ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Carrefour e o 
Grupo Super Maia. 

Aquisições de Materiais - Foram estabelecidos novos mecanismos de controle de compras de 
materiais necessários ao bom funcionamento e andamento dos trabalhos da empresa, visando 
especialmente à economia e racionalização do uso e ao atendimento de orientações dos órgãos de 
controle. 

Adequação do Espaço - Com o objetivo de organizar o espaço do estacionamento e de sua 
distribuição entre os empregados da SAB e servidores da SEDEST, foi proposto e ajustado novo layout do 
estacionamento, assim como ampliado o espaço ocupado pela SAB no prédio sede, de modo a receber o 
arquivo da Empresa que estava em imóvel no Guará.  

Controle de Contratos de Imóveis Cedidos - Foram adotados novos mecanismos de controle 
dos contratos dos imóveis cedidos, inclusive, os desocupados por encerramento de contrato. Entre as 
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diversas medidas adotadas está a vistoria periódica incluindo-se o registro fotográfico e a atualização da 
matricula cadastral junto aos cartórios. 

Controle de Documentos - Para aprimorar o desenvolvimento de atividades diárias inerentes 
ao protocolo geral, autuação de processos administrativos, controle de documentos, controle de veículos, 
elaboração de ofícios e memorandos relacionados à área, processos de compras e ou serviços e outros 
relatórios rotineiros, foram implantados novos procedimentos administrativos. 

 

Núcleo de Gestão de Pessoas 

Progressão Funcional  - Foram realizados estudos para aplicação da Progressão Funcional 
nos empregados da SAB na modalidade de “Progressão Funcional Por Antiguidade”. 

Negociação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo 2012 -2014 - Após aprovação pelo 
Governo do Distrito Federal, os empregados da SAB – Em Liquidação obtiveram a recomposição salarial 
com base no INPC no percentual de 14,78%. 

Atualização das Pastas Funcionais de Todos Empregad os - Foi realizada a atualização das 
pastas funcionais de todos os empregados objetivando o apostilamento e transferência para Secretaria de 
Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF, conforme previsto na Lei Nº 5.137 de 15/07/2013 
DODF. 

Estudos para subsidiar o Grupo de Trabalho - Constituído pela Portaria Conjunta n° 06, de 
10 de abril de 2013, publicada no DODF nº 74, de 11 de abril de 2013, Grupo de Trabalho foi designado 
para realizar estudos tendentes ao aproveitamento dos atuais empregados da Sociedade de Abastecimento 
de Brasília –S/A – SAB Em Liquidação na administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 
Entre estes estudos estão: Adequação do PDV do BRB S/A para SAB; enquadramento do empregado para 
unificação de Regime Jurídico Único, progressão funcional dentre outros. 

Adaptação da Folha de Pagamento - Como resultado da condição de Empresa Dependente 
(orçamento fiscal e seguridade), foi necessária a adaptação da folha de pagamento para os moldes 
estabelecidos no sistema SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal.  

Migração dos Dados e Sistema - Devido à falta de atualização dos sistemas corporativos da 
SAB, ainda abalizados em informações na linguagem COBOL, foi necessária a migração de dados e 
sistemas para o ambiente de cliente/servidor, utilizando-se da ferramenta DELPHI e banco de dados 
POSTGRE, visto que os sistemas disponíveis não utilizavam a estrutura de modelagem de dados. 

Em 31.12.2013, a Força de Trabalho da SAB contava com o efetivo de 369 (trezentos e 
sessenta e nove) empregados, assim distribuídos: 

Demonstrativo de Custo e Lotação N umérica de Pesso al 
Mês Dezembro/2013 

Número de 
Servidores 

Valor com 
Encargos 

Administração Regional do Riacho Fundo Ii 01 8.398,45 
Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal 02 11.954,15 
Companhia de Saneamento do Distrito Federal – Caesb 07 47.516,24 
Companhia Imobiliária de Brasil ia 01 11.436,87 
Empresa de Assistência Técnica E Extensão Rural do DF-Emater 64 641.709,32 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 50 350.719,08 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 175 1.661.303,31 
Secretaria de Estado de Agricultura E Desenvolvimento Rural do DF 14 101.046,56 
Presidência da Republica - Governo Federal 03 22.142,09 
Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e Transferência de Renda  14 116.999,21 
Centrais de Abastecimento Do Distrito Federal S/A –Ceasa 02 26.203,34 
Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do Distrito Federal 01 7.205,81 
Secretaria de Estado de Trabalho Do Distrito Federal 13 95.126,77 
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A-Sab (Emprego Em Comissão) 16 207.247,59 
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A-Sab (Emprego Permanente E Transição) 05 77.060,06 
Liquidante 01 20.597,20 

Total  369 3.406.666,05 

 

Os empregados à disposição de outros órgãos, na sua totalidade foram cedidos mediante 
ressarcimento à origem e a partir de julho a folha foi incorporada totalmente ao SIGGO – Sistema Integrado 
de Gestão Governamental do Distrito Federal. 
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Núcleo Jurídico  

Diagnóstico da Situação Jurídica - Levantamento dos Processos em que a SAB figura como 
parte, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera cível e tributária.  

Nova Sistemática de Acompanhamento Processual - Adoção de novas práticas de 
acompanhamento dos andamentos processuais, elaboração de peças e recursos, incluindo-se a 
identificação, avaliação e controle dos processos judiciais da empresa. 

Renegociação Judicial - Tratativa bem sucedida com a Procuradoria do DF quanto à 
possibilidade de resolução do objeto da ação nº 2009.01.1.114632-9 que tramita na Vara de Execução 
Fiscal do DF, possibilitando diante do acordo realizado, suspensão do processo com o deferimento total do 
pedido da SAB, o que possibilitou a emissão da Certidão Positiva com efeito Negativa do DF, para fins de 
permissão de venda e/ou transferência de bens de propriedade da SAB. 

Citação Editalícia - Resultado almejado positivamente quanto a Citação Editalícia do réu do 
processo nº 2008.01.1.087724-4, que tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública do DF por mais de 4 (quatro) 
anos, em que o objeto da ação é o terreno de propriedade da SAB localizado na Granja do Torto, que foi 
concedido posse precária ao réu mediante Ato Unilateral de Permissão Remunerada de Uso 002/96 – 
ASJUR. 

Inventário de Bens Ofertados em Garantia Judicial - Foi realizado levantamento dos bens 
ofertados em penhora como garantia de juízo perante os processos tramitados no TRF e no TJDFT. 

Renegociação de Imóveis sem Transferência - Foram realizadas tratativas com os 
advogados dos proprietários dos terrenos no SIA, objeto de acordo judicial, quanto ao pagamento do 
IPTU/TLP, dando baixa na dívida ativa na Secretaria de Receita do GDF e extinguindo o processo de 
execução judicial.  O Cartório foi notificado para formatação da escritura definitiva, não viabilizada , 
aguardando a emissão de Certidão Positiva com efeito Negativa pela Receita Federal do Brasil para 
concretização da transferência. 

Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta - Foi pactuado Termo de Compromisso 
e Ajustamento de Conduta entre esta Empresa e o Grupo Supermaia e Carrefour, quando foi estabelecido 
um prazo até o dia 20 de dezembro de 2013,(prazo este que foi prorrogado por igual período, tendo como 
termo final o mês de julho de 2014), para que se conclua a recuperação/reforma total dos imóveis ocupados 
pelo Supermaia no Guará, Núcleo Bandeirante e Lago Sul.   

Recuperação de Imóvel - Foram realizados entendimentos junto à TERRACAP para 
cancelamento da venda do imóvel sito à QS 07 Rua 830, Lote 02, Aguas Claras - Taguatinga-DF e SIA 
trecho 08 lote 90 e 100 Brasília-DF, solicitando o retorno do referido imóvel ao corpo patrimonial da 
empresa. 

Negociação Contratual - Novo contrato nos termos do § 4º, Artigo 57 da Lei 8.666/93, por 12 
(doze) meses, está sendo firmado para o fornecimento de combustíveis para a empresa. 

Padronização de Termos de Cessão de Uso de Imóveis - Para que fosse possível o melhor 
controle da cessão de uso dos imóveis da SAB – Em Liquidação com a legislação atual, foi estabelecido um 
novo padrão de ato administrativo com vista aos Termos de Cessão de Uso de Imóveis, resgatando 
principalmente a manutenção e preservação do patrimônio. 

Prorrogação de Termos Aditivos de Cessão de Uso de Imóveis - Prorrogada através de 
Termo Aditivo, a Cessão de Uso dos imóveis cedidos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda - SEDEST, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, 
Secretaria de Trabalho do GDF, Administração Regional do Cruzeiro e Administração Regional de 
Samambaia. 

Dos Processos na Área Trabalhista 

Existem atualmente na Vara Trabalhista um total de 87 processos em curso dos quais 84 são 
referentes a ações de gratificação por titulação, regidos pela Lei nº 3.824/2006. 

Contrariamente ao almejado pela SAB, as sentenças proferidas pelos Juízes da vara 
trabalhista estão concedendo aos autores destas ações, funcionários antigos da SAB, cerca de 10 a 12% de 
reajuste no salário base, decorrente do pedido de incorporação da gratificação. 

A SAB recorre de todas as sentenças desfavoráveis. Para tanto, há um gasto aproximado de 
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) por processo, computando tanto RO (recurso ordinário) e RR (recurso de 
revista), acrescidos das custas processuais. 
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Dos Processos nas Áreas Cível e Tributária 

Quanto aos processos da área cível e tributaria, há de se notar o grande avanço no que diz 
respeito aos andamentos processuais conseguidos neste ano, haja vista o tempo que estes processos ficam 
parados nas varas, aguardando um despacho do Juiz. 

Este ano, nas Varas de Fazenda Pública do DF, muitas sentenças foram prolatadas favoráveis 
à SAB, estando os processos caminhando a longos passos para seu fim.  

Dos processos que tramitam na Justiça Federal do DF que se referem à ação de execução 
fiscal proposta pela União, já se encontram em fase final, em que há levantamento dos bens ofertados pela 
SAB para penhora como garantia jurídica e pedido de parcelamento junto à Receita Federal e PGFN, em 
processo de negociação e ainda sem êxito. 

2.  Outras realizações 

Publicação da Lei Nº 5.137 de 15/07/2013 DODF  - Visando estabelecer novo marco legal 
para o processo de liquidação da SAB foi editada a Lei Nº 5.137 de 15/07/2013 que disciplina a destinação 
dos imóveis, estabelece procedimentos para licitação e doação, dá solução para a situação funcional dos 
empregados da SAB, os quais serão lotados na Unidade de Manutenção de Pessoal de Empresas em 
Processo de Extinção, Privatização ou de Reorganização na Secretaria de Estado de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, conforme previsto no Art. 1º da Lei Nº 3.761 de 25/01/2006, 
permitindo-se assim a segurança jurídica de todo o processo. 

Pagamento das Contas em Dia  - Dando continuidade ao Plano de Ação para a liquidação da 
SAB, todos os pagamentos da Empresa estão sendo realizados em dia . Despesas como folha de 
pagamento, impostos, benefícios, associações e outros estão sendo efetuados rigorosamente dentro do 
prazo, via SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal, de acordo com as 
normas e procedimentos dos órgãos de controle do Governo do Distrito Federal.  

Inclusão da SAB no orçamento fiscal e seguridade do  GDF - Como resultado a garantia de 
pagamento dos salários dos empregados e o pagamento dos tributos. 

Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta - Foi pactuado Termo de Compromisso 
e Ajustamento de Conduta entre esta Empresa, o Grupo Supermaia e Carrefour, para desocupação dos 
imóveis ocupados pelo SUPERMAIA no Guará, Núcleo Bandeirante e Lago Sul, estabelecido nova taxa de 
ocupação e recuperação/reforma total dos imóveis. 

Equalização da Contabilidade Comercial a Contabilid ade Pública  - Foram atualizados / 
criados todos os códigos necessários para suportar a prestação de contas permitindo-se assim a 
contabilização dos lançamentos gerados pela SAB junto ao Sistema SIGGO. Falta ajustar, pois não foram 
feitos todos os lançamentos. As Demonstrações Contábeis ainda vão ser enviadas pelo sistema Líder. 

Estabelecimento de mecanismo de controle da gestão orçamentária e financeira  - Foram 
criados diversos procedimentos para pagamentos de contas, rotinas de cotação de preços para aquisição 
de bens e serviços. 

Levantamento Patrimonial  - Foi realizado um estudo detalhado acerca da situação de 
ocupação e de regularidade fiscal de todos o imóveis pertencentes a SAB, possibilitando a identificação de 
11 (onze) imóveis em condições de serem alienados. 

Mudança do Arquivo Central - Foi realizada a mudança dos arquivos da SAB (Guará II) para 
permitir o cumprimento do TCAC. 

Pagamento  Parcial da  Dívida Não-Previdenciárias  - Em 30 de Agosto de 2013, foi paga a 
quantia de R$ 747.321,86 iniciando o processo de quitação das dívidas não previdenciárias. 

Empenho para Quitação da Dívida-Previdenciária  - Em 27 de dezembro de 2013, foi 
empenhada a quantia de R$ 18,6 milhões para o pagamento total das dividas previdenciárias da empresa 
junto a Receita Federal. Pagamento deverá acontecer no início de 2014. 
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3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Desta forma, não obstante alguns percalços, notadamente na obtenção da Certidão Positiva 
com Efeito de Negativa junto a Receita Federal, o Plano de Ação para a Liquidação da Empresa está sendo 
implementado de acordo com o esperado. 

Neste breve espaço de tempo, conforme demonstrado, cabe destacar o apoio incondicional da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do DF, que atendeu prontamente as demandas, das 
quais merecem amplo destaque o estabelecimento de um novo marco legal, a inclusão da SAB S/A - Em 
Liquidação na qualidade de empresa dependente no orçamento fiscal e seguridade do DF. 

Esta ação permitiu o aporte de R$ 18.600.000,00 no orçamento desta Sociedade para o 
pagamento das dívidas previdenciárias e não previdenciárias referentes à IRPJ e CSLL, empenhado no dia 
27/12/2013 com o Reconhecimento de Dívida. Para tanto, esta sendo aguardada a liberação do financeiro 
para liquidação dos débitos. 

De igual forma, cabe destacar o apoio dos Conselhos de Administração e Fiscal que no seu 
campo de atuação vem dando sustentação legal e administrativa às ações implantadas por este Liquidante, 
seja apontando ajustes necessários ou aprovando as ações implantadas. 

Finalmente, enfatiza-se o papel importante que está sendo desenvolvido pela Equipe de 
Liquidação, que vem com grande zelo e desempenho implantando e desenvolvendo ações para os 
resultados esperados.  
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24. SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FED ERAL – UO: 34.101 
A Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, órgão de administração superior, 

diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.301, de 21 de janeiro de 
1999, inicialmente estruturada por meio do decreto nº 20.616, de 21/09/1999, publicado no DODF nº 183, 
de 22/09/1999, e alterada pelos decretos 26.688, de 29/03/2006, publicado no DODF de nº 63, de 
30/03/2006 e decreto 27.946, de 14/05/2007, publicada no DODF de nº 92, de 15/05/2008, alterado pelos 
decretos de nºs 28.452, de 20/11/2007, publicado no DODF de 21/11/2007 e decreto de nº 30.225, de 
30/03/2009, publicado no DODF de 02/04/2009, recentemente esta Secretaria foi reestruturada 
administrativamente por meio do Decreto de número 33.213/2011, de 21/09/2011 e tem por competências 
básicas: 

I. Propor e executar as políticas e diretrizes do esporte, educação física, recreação e lazer 
do Distrito Federal; 

II. Desenvolver programas e planos para a prática de esporte, educação física, recreação e 
lazer do Distrito Federal; 

III. Incentivar e apoiar a realização de eventos esportivos e recreativos; 
IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação esportiva; 
V. Credenciar e cadastrar entidades representativas de estabelecimentos de práticas 

esportivas; 
VI. Administrar e manter as áreas e instalações integrantes do Centro desportivo Ayrton 

Senna, além dos equipamentos esportivos que lhe forem designados; 
VII. Identificar as carências e demandas e promover a articulação intergovernamental e 

comunitária na busca e aplicação de recursos técnicos e financeiros, destinados à promoção do esporte, 
educação física, recreação e lazer; 

VIII. Promover a celebração de acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos de 
cooperação; 

IX. Coordenar, dirigir, controlar e supervisionar a execução das atividades dos órgãos que lhe 
são diretamente subordinadas; 

X. Elaborar e propor seu programa anual de trabalho; 
XI. Estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relacionados 

às suas áreas de competência; 
XII. Elaborar relatório anual dos trabalhos desenvolvidos e outros que se fizerem necessários; 

e 
XIII. Exercer outras competências que lhe forem conferidas. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 12 05 04 26 47 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 22 - 133 - 155 

Requisitados 
Órgãos do GDF 11 03 07 07 28 
Órgãos Estaduais - - 01 - 01 
Órgãos do Governo Federal - - 01 - 01 

Outros 
Estagiários - 25 - 239 264 
Conveniados - - - 23 23 

Subtotal (Força de Trabalho)  45 33 146 295 519 
(-) Cedidos da unidade para outros órgãos 05 01 - - 06 

Total Geral  40 32 146 295 513 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 
 
OBJETIVO GERAL  

Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática  esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e  
mega eventos esportivos. 
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Execução Orçamentária e Financeira 

 
  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1471 - Modernização de Sistema de Informação  100.000 462.653 462.265 459.255 
2488 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Esporte-Distrito Federal 100.000 462.653 462.265 459.255 
1745 - Construção de Quadras de Esportes  2.800.000 0 0 0 
2024 - Apoio ao Desporto e Lazer para a Juventude do Distrito 
Federal 810.000 0 0 0 
2425 - Manutenção de Estádios Desportivos  1.425.000 1.146.688 1.146.687 849.046 
0001 - Manutenção de Estádios Desportivos--Distrito Federal 1.425.000 1.146.688 1.146.687 849.046 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 15.000 49.932 49.054 45.162 
2571 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Secretaria de 
Esporte-Distrito Federal 15.000 49.932 49.054 45.162 
3047 - Implantação de Espaços Esportivos  15.000 0 0 0 
3048 - Reforma de Espaços Esportivos  2.385.666 8.221.118 8.203.234 6.491.557 
0002 - Reforma de Espaços Esportivos--Distrito Federal 2.370.666 8.221.118 8.203.234 6.491.557 
3440 - Reforma de Quadras de Esportes  700.000 150.000 0 0 
3596 - Implantação de Infra estrutura Esportiva  2.338.332 2.053.121 175.896 175.896 
6669 - Implantação de Infraestrutura Esportiva--Distrito Federal 2.338.332 2.053.121 175.896 175.896 
3678 - Realização de Eventos  2.500.000 1.276.322 789.117 472.054 
5418 - Realização de Eventos- Apoio ao Evento Capital Fight - Mma - 
2013-Distrito Federal 200.000 25.000 19.795 19.795 
5579 - Realização de Eventos- Realização do Circuito de Corridas-
Distrito Federal 500.000 1.068.322 594.322 339.599 
5896 - Realização de Eventos- Apoio a Eventos na Secretaria de 
Esportes-Distrito Federal 0 175.000 175.000 112.660 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  30.000 0 0 0 
4035 - Manutenção de Centros Esportivos  43.885.995 29.063.015 29.063.013 24.529.845 
0001 - Manutenção de Centros Esportivos--Distrito Federal 43.885.995 29.063.015 29.063.013 24.529.845 
4090 - Apoio a Eventos  19.760.949 9.352.876 8.844.778 6.892.884 
0042 - Apoio a Eventos-Esportivos-Distrito Federal 8.441.379 8.552.259 8.487.274 6.739.898 
0043 - Apoio a Eventos- Gymnasíade - Jogos Escolares Mundiais- 
Plano Piloto 3.287.695 198.413 126.672 30.672 
0060 – Apoio a Eventos-Apoio ao - Projeto Volley 4 Ever na Secretaria 
de Esporte-Distrito Federal 0 75.000 55.000 0 
5687 - Apoio a Eventos-Apoio a Eventos Esportivos nas RA do Distrito 
Federal-Distrito Federal 1.000.000 62.204 62.203 62.203 
5758 - Apoio A Eventos-Apoio ao Programa Compete Brasília 
Paraolímpico-Distrito Federal 500.000 65.000 63.628 36.186 
5881 - Apoio a Eventos-Apoio a Realização do Campeonato de Jiu - 
Jutsu na Secretaria de Esportes-Distrito Federal 0 50.000 50.000 23.925 
4091 - Apoio a Projetos  2.625.000 5.329.664 4.833.340 2.948.363 
0005 - Apoio a Projetos-Compete Brasília-Distrito Federal 1.300.000 1.580.146 1.455.144 1.080.265 
0007 - Apoio a Projetos-Esportivos-Distrito Federal 200.000 15.280 15.256 15.256 
0011 – Apoio a Projetos-Ligas de Futebol Amador-Distrito Federal 250.000 1.794.238 1.712.940 1.141.921 
5199 - Apoio a Projetos-Apoio ao Futebol Amador - Programa 
Boleiros-Distrito Federal 200.000 200.000 200.000 200.000 
5789 - Apoio a Projetos-Ligas de Futebol Amador no DF-Distrito 
Federal 0 500.000 500.000 500.000 
5815 - Apoio a Projetos-Compete Brasília-Distrito Federal 0 350.000 200.000 0 
5817 - Apoio a Projetos-Apoio a Diversos Eventos Esportivos no-
Distrito Federal 0 750.000 750.000 10.920 
4170 - Manutenção de Espaços Esportivos  2.582.500 2.783.800 2.782.299 1.895.428 
0001 - Manutenção de Espaços Esportivos--Distrito Federal 2.582.500 2.283.800 2.282.299 1.895.428 
0002 - Manutenção de Espaços Esportivos-Manutenção de Espaços 
Esportivos-Distrito Federal 0 500.000 500.000 0 
4177 - Incentivo a Participação de Atletas em Eventos Esportivos  30.000 0 0 0 
4178 - Apoio ao Esporte para Portadores d e Necessidades 
Especiais 550.000 250.000 250.000 81.407 
0001 - Apoio ao Esporte para Portadores de Necessidades Especiais--
Distrito Federal 250.000 250.000 250.000 81.407 
7244 - Reforma d e Estádio  177.865 5.119.816 0 0 
9084 - Concess ão de Bolsa Atleta  800.000 800.000 800.000 726.412 
0003 - Concessão de Bolsa Atleta 800.000 800.000 800.000 726.412 

Total do Programa  83.531.307 66.059.005 57.399.682 45.567.307 



Relatório Anual de Atividades – SESP – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1476 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 – Introduzir e consolidar o hábito da prática e sportiva em todo o Distrito Federal, por meio da 
oferta de oportunidades de prática esportiva à popu lação, tanto no fomento, implementação e 
execução dos programas e projetos quanto na disponi bilização de equipamentos esportivos de 
qualidade para atender as demandas sociais. 
 

Indicadores:  

 
Denominação do 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice mais 

Recente 
Apurado em 

 MM/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado 
Fonte da Informação 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Quantidade de 
Eventos Esportivos 
Apoiados e/ou 
Realizados 

Unidade 45 31/12/2010 Anual 
66/ 
54 

81/ 
131 91 101 

Subsecretaria de 
Desenvolvimento e 
Promoção do Esporte 
e Lazer 

Quantidade de 
Projetos Esportivos 
Apoiados e/ou 
Realizados 

Unidade - 31/12/2010 Anual 35/ 
3 

45/ 
1 

55 75 

Subsecretaria De 
Desenvolvimento E 
Promoção Do Esporte 
E Lazer 

 
A Secretaria de Esporte oferece apoio à infraestrutura e logística para realização de eventos 

esportivos e de lazer no âmbito do Distrito Federal. Neste exercício houve a execução de 51 eventos 
descritos no Quadro I, somados aos 80 eventos realizados pelo Programa Boleiros, responsável pelo 
fomento ao futebol amador do Distrito Federal, por meio da realização de serviços de arbitragem. Desta 
forma, a meta inicialmente estabelecida no segundo ano do PPA de 81 eventos foi superada em 61,73%.  

O destaque dos Eventos Esportivos ocorreu com a realização da Gymnasiade 2013 – Jogos 
Mundiais Escolares, o maior evento escolar do mundo, realizado na cidade no período de 28 de novembro a 
03 de dezembro de 2013. 

O evento reuniu na capital federal atletas com faixa etária entre 14 e 17 anos, regularmente 
matriculados nos ensinos fundamental e médio que representaram 35 países, e disputaram oito 
modalidades: atletismo, ginásticas aeróbica, artística e rítmica, natação, judô, karatê e xadrez. Beneficiando 
diretamente um público de aproximadamente 17.206 pessoas, o que possibilitou a conquista de 63 
medalhas para a Capital do País sendo que destas, 18 medalhas foram de ouro, na forma especificada a 
seguir. 

GYMNASIADE 
BRASÍLIA – 2013 
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Brasília foi escolhida pela International School Sport Federation - ISF como sede dos Jogos 
Mundiais Escolares, a Gymnasiade-Brasília 2013, venceu, por dez votos a sete, a disputa com Palma de 
Mallorca, na Espanha e foi a primeira cidade das Américas a sediar este evento. 

O evento foi dirigido pela International School Sport Federation - ISF e organizado junto a sua 
filiada Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE, em parceria com o Governo do Distrito Federal 
e o Ministério do Esporte. 

Para realizar a Gymnasiade, foi elaborada uma matriz de responsabilidade, onde coube ao 
Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte, as seguintes responsabilidades: 

 
 Cerimônias de Abertura 
 Dia Cultural; 
 Cerimônia de Encerramento 
 Cerimônias de Premiações 

 
a) Cerimônia de Abertura  

 

 
A Cerimônia de Abertura foi realizada no Ginásio Nilson Nelson, às dezesseis horas do dia 

vinte e oito de novembro de 2013, e contou com a presença de autoridades locais, autoridades 
internacionais ligadas as embaixadas dos países inscritos na Gymnasiade, alunos da Secretaria de 
Educação, alunos dos centros olímpicos e convidados. Com 7.929 pessoas diretamente beneficiadas. 

O Dia Cultural foi dedicado a conhecer a cidade promovendo assim a integração dos 
participantes dos jogos. Um dia sem competição onde o principal objetivo foi proporcionar o conhecimento 
da cultura local e da cultura dos diversos países participantes.  

Cerimônia de Encerramento foi realizada no Centro de Convenções, no dia 03 de dezembro, às 
20h, com a presença das delegações dos países participantes, voluntários, comissão técnica, autoridades e 
convidadas. 

 d) Cerimônia de Premiação  
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Cerimônia de Premiação foi um mix de participações: CBDE projetou o podium e as bandejas 

de premiação, o GDF ficou responsável pelo Backdrop e treinamento dos voluntários de premiação inclusive 
com a elaboração de roupas especiais para o evento. As sandálias utilizadas pelas voluntárias da 
premiação foram doadas pela CBDE. 

 Instalações esportivas: 
• Atletismo, Judô e Karatê: foram realizados no Centro de Treinamento do Bombeiro do DF; 
• Natação: Parque aquático da Secretaria de Esporte; 
• Ginástica Aeróbica, Xadrez e Ginástica Rítmica: Realizados no Centro de Convenções de 

Brasília; 
• Ginástica Artística: Ginásio Nilson Nelson e tenda provisória. 

 
Modalidades – Atletismo  

Centro de Capacitação Física do Bombeiro  

 

 
Países participantes do Atletismo : Armênia, Brasil, Bélgica Flamenca, Bielorrússia, Bulgária, 

Cabo Verde, China, China Taipei, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Índia, Itália, Luxemburgo, 
México, Portugal, Qatar, República Dominicana, Rússia e Turquia. 
 

Modalidades – Natação  
Complexo aquático  da Secretaria de Esporte    

  

 
Países participantes da Natação : Armênia, Brasil, China Taipei, Turquia, China, Itália, 

Portugal, França, Porto Rico, Estônia, Inglaterra, Finlândia, Hungria  e Guatemala.  
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Modalidades – Ginástica Aeróbica  
Centro de Convenções de Brasília  

 

 
Países participantes da Ginástica Aeróbica : Brasil, China, Hungria, Filandia, 

Espanha, México e Peru. 
Modalidades – Ginástica Ritmica  

Centro de Convenções de Brasília  

 

 
Países participantes da Ginastica Rítmica : Turquia, Brasil, Índia, China Taipei, Rússia, 

Estônia, Cyprus, France, Grécia e Espanha. 
 

Modalidades - Ginástica Artistica  
Ginásio Nilson Nelson  
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Países participantes da Ginástica Artística : Armênia, Bélgica Francesa, Bélgica Alemã, 
Brasil, China Taipei, Cyrius, Inglaterra, Finlândia, França, Guatemala, Hungria, Índia, Qatar, Rússia, 
Espanha e Turquia. 

 
Modalidades – Judô  

Centro de Treinamento do Bombeiro  

 

Países participantes do Judô : Armênia, Inglaterra, Brasil, França, Rússia, Finlândia e 
Suriname. 

Modalidades – Karatê  
Centro de Treinamento do Bombeiro  

 

 
Países participantes do Karatê : Argentina, Brasil, México, Suriname, França.  
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Modalidades – Xadrez 
Centro de Convenções de Brasília  

 

Países Participantes do Xadrez:  Armênia, Brasil, Portugal e República Dominicana.  
 

A identidade visual ficou a cargo da Secretaria de Publicidade, onde todas as peças tiveram a 
participação do corpo técnico da Secretaria de Esporte. Foi bem elaborada, dando a visibilidade esperada 
para um evento internacional. 

As estruturas temporárias foram licitadas pela Secretaria de Cultura que detém expertise na 
elaboração deste tipo de licitação. 

         Houve a contratação de uma equipe de produção que elaborou o Termo de referência 
em acordo com a necessidade de cada área. Sem a ajuda técnica dos mesmos, não conseguiríamos 
elaborar o projeto, devida a complexidade e falta de experiência no item. 
  

Figurinos – Croquis – 220.000.550/2013 
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Figurinos elaborados por profissionais utilizados no evento. 

 
Mascote  

220.001.028/2013 
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Resumo dos recursos financeiros utilizados para a realização da Gymnasiade/2013 gerou em 

torno de R$10.682.256,23. 
 Segue abaixo a participação dos órgãos do Governo do Distrito Federal: 
a) Secretaria de Saúde  – Disponibilizou o Hospital de Base e Hospital da Asa norte para 

emergência realizados na área de: cardiologia, ortopedia e clínica médica. Observamos assistência total 
aos participantes tendo sido motivo de vários elogios por parte dos participantes e técnicos. 

b) Secretaria de Publicidade  – Criou a logo da Gymnasiade, confeccionou todas as peças 
publicitárias utilizadas nas instalações esportivas durante a Gymnasiade, internas e externas e caricaturas 
do Mascote.  
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Secretaria de Segurança de Pública – Sinalizou todas as vias utilizadas pela Gymnasiade, 

manteve viaturas no Setor Hoteleiro, Centro de Convenções, Ginásio Nilson Nelson e Complexo Aquático 
da SEsp.  

Secretaria de Educação – participou da escolha do mascote, onde houve uma caravana 
passando por todos os Centros de Línguas, que reuniu alunos de várias escolas pública, dando visibilidade 
ao evento e utilizando como meio de conhecimento de outros países. Realizou a escolha das escolas que 
torceram pelos países visitantes, inclusive estudando sobre o País, sua cultura e costumes. Levou as 40 
escolas para a Abertura e para assistir aos jogos. 

Todos os voluntários da premiação foram selecionados nos Centros de Línguas da Secretaria 
de Educação havendo representante de todas as regionais. Foram contratados attachés e muitos deles 
eram alunos e ex-alunos dos Centro de Línguas. Trinta por cento dos voluntários inscritos eram da rede 
pública de ensino. A colaboração de 09 (nove) professores/Coordenadores do Centro de Línguas, colaborou 
com a organização de todas as etapas e modalidades da Gymnasiade. A atuação dos mesmos ocorreu: no 
aeroporto, premiações, cerimônias e apoio aos voluntários.  

Secretaria de Turismo – Contribuiu na elaboração do roteiro turístico do dia cultural e no 
roteiro turístico oferecidos aos membros da ISF, inclusive com a entrega de guias e sacola ecológica e guia 
turístico.  

CAESB – Fez a doação de 1.000 caixas de copos de água 
Secretaria de Cultura – realizou o pregão de todas as apresentações artísticas e de estrutura, 

para o dia cultural, encerramento e abertura da Gymnasiade  
Assessoria Internacional do GDF – colaborou na divulgação do evento junto as Embaixadas 

e facilitou o contato das escolas públicas com as mesmas. 
Cerimonial do Governador – colaborou na organização das Cerimoniais do Ministro do 

Esporte, membros da ISF, Embaixadores, Secretários de Estado e demais autoridades. 
Juiz da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal – elaborou uma portaria especial 

para que os atletas da Gymnasiade tivesse a dispensa da apresentação da declaração dos pais para ficar 
hospedado nos hotéis evitando desta forma desconforto aos atletas participantes da Gymnasiade. 

Para a realização do evento foram utilizados vários espaços esportivos tais como: Centro de 
Convenções – utilizado no período de 25 de novembro a 06 de dezembro, Centro de treinamento do 
Bombeiro - CECAF – utilizado a Pista de Atletismo, Ginásio de Esporte e Sala de Aquecimento para Lutas, 
Ginásio Nilson Nelson – realizada a Cerimônia de abertura e a modalidade de Ginástica Artística, Complexo 
Aquático da Secretaria de Esporte – utilizado para as competições de natação e por uma semana funcionou 
o Comitê Organizador da Gymnasiade. 
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 As reformas e Estruturas temporárias nas instalações esportivas ocorreram para se adequar 
as exigências das Confederações Esportivas de cada modalidade, as instalações esportivas passaram por 
uma reforma estrutural e foram colocadas estruturas temporárias em cada instalação esportiva, sendo: 

No Ginásio Nilson Nelson foram realizadas reforma como a recuperação do telhado, vestiários 
e banheiros, troca dos parapeitos e corrimões de arquibancada superior e inferior, troca das cadeiras da 
tribuna de honra, reforma dos vestiários da tenda, recuperação do piso dos vestiários da tenda, recuperação 
da parte de Tecnologia da Informação na Tribuna de Imprensa e pintura interna e externa do Ginásio 

• Valor  utilizado dez/2013: R$ 3.854.305,02; 
• Valor descentralizado: R$ 4.838.056,58. 

No Centro de Treinamento do Bombeiro – CECAF foram realizadas a   construção de uma 
Pista de Aquecimento de Atletismo, medindo 70m de comprimento com 6 raias, complemento e reforço dos 
guarda-corpos e corrimãos da arquibancada localizada próxima a Piscina Coberta, instalação de guarda-
corpos e corrimãos nas arquibancadas localizadas na curva da Pista Oficial e próxima a Pista de 
Aquecimento que está sendo construída, remanejamento da cerca, nas duas cabeceiras, próximo a Pista de 
Salto em Distância, construção de calçamento localizado acima da arquibancada próximo à curva da Pista 
Oficial ligando o passeio em frente a Sala de Lutas, a lateral da Sala de Lutas, a curva acima da 
Arquibancada e o acesso a Piscina, instalação de calhas próximo ao calçamento da Arquibancada em 
Curva, construção de degraus de acesso próximo ao Depósito de Material (dentro da área da Pista Oficial) e 
próximo a Pista de Aquecimento, abertura de portão de acesso a Pista Oficial próximo ao Depósito de 
Material (dentro da área da Pista Oficial), pintura em vários passeios/calçamentos, pintura em algumas 
paredes no interior do Ginásio, instalação de calhas no Ginásio, instalação de calhas na Piscina e 
remanejamento do Circuito Inteligente. 

• Valor  licitado:        R$ 599.842,39;  
• Valor descentralizado: R$ 672.992,68.  

No Complexo Aquático houve a realização de reforma geral nos vestiários masculino e 
feminino, troca dos pisos dos corredores internos, impermeabilização de parte do piso da piscina olímpica, 
substituindo as pedras danificadas e infiltrações, troca do piso da cabine de controle e do forro de PVC, 
impermeabilização do dreno próximo à piscina de salto, recolocação e substituição das pedras das 
escadarias externas do Complexo, instalação de blindex e de pontos de internet nas cabines acima das 
arquibancadas, pintura e instalação de corrimãos nas arquibancadas, troca do piso das bordas das piscinas 
olímpicas e de salto, instalação de blocos de partida padrão internacional, pintura dos corredores internos e 
correções das infiltrações, recuperação de todas as portas de madeira, instalação de rampa para o acesso 
ao pódio, construção de uma cobertura/ beiral na entrada leste que dá acesso à piscina, reforma do placar 
eletrônico. 

• Valor Total da obra, com aditivo: R$ 1.130.717,40; 
• Órgãos envolvidos: Secretaria de Esporte e NOVACAP. 
 

ABERTURA   

 
O dia Cultural ocorreu em 1º de dezembro – Domingo das 9h ás 12h30 e 14h30 às 18h, no 

salão de festas da AABB com a participação de 1.470 atletas, 90 árbitros, 165 voluntários, 35 attachés, 128 
pessoas da organização e operacional = 1.828 pessoas. O passeio turístico foi realizado na Torre Digital, 
onde houve a realização da foto oficial. 
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DIA CULTURAL   

 
Na Cerimônia de Encerramento em 03 de dezembro – Terça feira – 20h00 às 22h00 – 

realizada no Centro de Convenções de Brasília com a participação dos atletas, técnicos, voluntários, comitê 
organizador, membros da ISF e autoridades com um Público presente de 2.400 pessoas. 

 

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO  

  
 

Placa dos países – 220.000.782/2013  

 

                                         

Entrega das Placas aos Chefes de Delegação 
Nome  País  
ARMAN AYVAZYAN Armenia 
BALIABO VALENTINA Belarus 
CLAESEN MONIQUE GHISLAINE MARIE JEANNE Belgium - Flanders 
KEVER NORBERT Belgium - German 
EVERSON CICCARINI Brazil 
NIKOLAY MILANOV Bulgaria 
FILOMENA  MARIA SPENCER AFRICANO FORTES Cape Verde 
ALEXANDER GRAY DAVIES Chile 
ZHANG YANJUN China 
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LEE SHULIN Chinese Taipei 
HADJIIOSIF KALLISTHENI Cyprus 
YOHALIS  ACOSTA Dominican Republic 
GATES JEAN England 
HENRI AUSMAA Estonia 
TARVONEN SIMO Finland 
SERGE RAINERI France 
STRATOS KARETOS Greece 
ISTVAN LASZLO KOVACS Hungary 
SANDOR ALTORJAI Hungary 
NAGA BIRA MOTE India 
OFER SHIMONI Israel 
ANTONIO PASSACANTANDO Italy 
GIVER MONIQUE Luxembourg 
JOSE CARLOS VELAZQUEZ JIMENEZ Mexico 
ADELINO MANUEL FURRIEL DE MESQUITA CARVALHO Portugal 
ABDULRAHMAN HASAN M J ALMUFTAH Qatar 
ALI AHMED E A ALHITMI Qatar 
ZOTOV ALEXANDER Russia 
FRANCISCO DURAN Spain 
HARVEY BANG A FOE Suriname 
AYHAN PALA Turkey 

 
O resultado Final por Equipe Melhor resultado do Brasil em Gymnasiade foi no Qatar em 2009, 

o Brasil ficou em 9º lugar com 09 medalhas – 5 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Na Gymnasiade – 
Brasília 2013, o Brasil conquistou 63 medalhas, foi um marco para o esporte escolar brasileiro. 

A participação do Brasil na Gymnasiade pode ser compreendida por meio do Quadro de 
medalhas do Brasil: 

N. Modalidades  OURO PRATA BRONZE 
1. Atletismo 5 5 4 
2. Judô 2 7 6 
3. Karatê 7 8 4 
4. Ginástica Aeróbica  1 3 
5. Ginástica Artística 2 1 1 
6. Ginástica Rítmica 1 1 1 
7. Natação   1 
8. Xadrez 1 2  

TOTAL 18 25 20 
 
O legado para Brasília, principalmente para a Secretaria de Esporte devido as melhorias 

realizadas para receber o evento foram marcadas pela melhora das instalações esportivas como: Ginásio 
Nilson Nelson e tenda de apoio do Ginásio, piscina – blocos, raias, placar eletrônico internacional, melhoria 
em todas as instalações, Centro de Treinamento do Bombeiro – pista de aquecimento. Credenciando a 
cidade para receber eventos internacionais e nacionais de grande porte. 

Aperfeiçoamento da equipe técnica da Secretaria de Esporte, foram realizados 09 projetos 
básicos, 14 Termos de referência, sendo 02 em parceria com a Secretaria de Cultura, utilizando-se de 03 
atas de registro de preço.  

Observou-se maior intercâmbio da Secretaria de Esporte que ocorreu por meio de reuniões 
periódicas de monitoramento e parcerias com: Secretaria de Educação, Ministério do Esporte, CBDM, ISF, 
Casa Civil, Secretaria de Segurança, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Comunicação, Cerimonial do Governador, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Policia Militar do Distrito Federal, OI, Embaixada da República Popular da China, 
Casa Militar; Confederação Brasileira de atletismo, Confederação Brasileira de Ginástica, Ministério da 
Defesa – Comissão Desportiva Militar do Brasil, Subsecretaria de Programas Comunitários – Secretaria de 
Segurança Pública, Assessoria Internacional da Governadoria, Coordenadoria Geral de Publicidade – 
Ministério do Esporte, Secretaria de Publicidade do DF, Gerencia de Fiscalização e Policiamento de 
Transito – secretaria de Segurança do DF, BRB, UniCEUB. 

O Governo do Distrito Federal conquistou uma repercussão internacional, valorizando nossa 
Capital e demonstrando que somos capazes de realizar grandes eventos esportivos. Eventos desse nível 
requer eventos paralelos enriquecedores para toda a comunidade. Exemplo da Ginástica Aeróbica que 
terminou suas atividades no dia 30 de novembro e estavam disponíveis para workshop mas a estrutura não 
possuía recursos humanos e financeiros para tais ações não planificadas no início do planejamento do 
evento. 

 
Gastos Diretos com a Realização do Evento Gymnasíad e/2013 
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Processo  Programa de Trabalho  Objeto  Valor  

220.000.235/2013 27.812.6206.4090.0043 
Aquisição de Pendrive- Dispositivo portátil de armazenamento, 
acessível através para porta USB, com capacidade de 4GB, formato 
cartão de crédito. 

                               
7.911,60  

220.000.104/2013 27.812.6206.4090.0043 Aquisição de Boneco fantasia- QUATI- 1,75M altura X 1M Largura. 
                               

4.200,00  

220.000.683/2013 27.812.6206.4090.0043 Contratação de empresa no fornecimento de Bonés para os 
voluntários. 

                               
5.038,00  

220.000.550/2013 27.812.6206.4090.0043 
Contratação de empresa especializada na produção, elaboração de 
croquis e detalhamento técnico de figurinos e adereços para 
apresentação da ginástica acrobática para cerimônia de abertura. 

                               
2.150,50  

220.000.782/2013 27.812.6206.4090.0043 
Confecção de placas em PVC , dos países que serão utilizados na 
realização da gymnasiade. 

                               
1.722,00  

220.000.513/2013 27.812.6206.4090.0043 
Aquisição de raias 50 mts para piscina. 

                               
7.920,00  

‘220.001.162/2013 27.812.6206.4090.0043 

Contratação de serviços especializados em realizar coordenação de 
produção de planejamento estratégico de pré-produção, produção e 
produção executiva para cerimonia de abertura, dia cultural e 
encerramento. 

                             
80.400,00  

220.000.741/2013 27.812.6206.4090.0043 Aquisição de Garrafa Squeeze e Sacochila 
                             

15.600,00  

220.000.682/2013 27.812.6206.4090.0043 Contratação de empresa especializada na fabricação de placas de 
homenagem. 

                               
1.729,52  

Subtotal da Ação Específica para Apoio a GYMNASÍADE  
                           

126.671,62  

220.000.741/2013 27.812.6206.4090.0042 Aquisição de camisas pólo e conjunto de  agasalhos para os 
voluntários e equipe do evento 

                             
71.740,00  

220.000.958/2012 27.812.6206.4090.0042 
Contratação de empresa especializada: locação de veiculo de 
passeio e executivo, van,  ônibus, micro-ônibus, coquetel, coffebreak, 
garçon. 

                           
222.601,30  

098.006.463/2013 27.812.6206.4090.0042 
Contratação direta para empresa especializada no fornecimento de 
cartão cidadão recarregável para atender os voluntários e grupos de 
apresentações artísticas. 

                             
50.000,00  

Subtotal da Ação para Apoio a Eventos 
                           

344.341,30  
 
 

Além da realização do evento intitulado; gymnasíade/2013 a Secretaria de Esporte ofereceu 
infra estrutura esportiva em apoio a eventos esportivos e de lazer no âmbito do Distrito Federal, na forma 
demonstrada no quadro I. 

Quadro I - Eventos Realizados  
Processo  Evento  Execução Física  Valor R$  

220.000.070/2013 
Solicitação de Ônibus 
Para os Centros 
Olímpicos 

Transporte de alunos dos centros olímpicos de Brazlândia, 
Ceilândia, Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, 
Santa Maria, Samambaia e São Sebastião à esplanada dos 
Ministérios para 43ª Corrida de Reis  que se realizou no dia 26 de 
janeiro de 2013, contou com a participação de aproximadamente 75 
pessoas. 

1.600,00 

220.000.114/2013 Banner da Gymnasiade 
O evento ocorreu no dia 21 de Fevereiro de 2013 no Ginásio Claudio 
Coutinho, contou com a presença de aproximadamente 350 
pessoas. 

240,00 

220.000.117/2013 

Fórum Nacional dos 
Secretários e Gestores 
Estaduais de Esporte e 
Lazer 

Realizado no dia 21 de Março de 2013 nas salas moduláveis M7, M8 
e M9 do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, contou com a 
presença de aproximadamente 40 pessoas, incluindo 25 autoridades 
políticas do esporte brasileiro, pós atletas de destaque e equipe da 
Secretaria de Esporte do  DF 

4.690,10 

220.000.118/2013 Folia no Park 
Ocorrido no Centro Cultural do Taguapark -Pistão Norte no dia 09 de 
Fevereiro de 2013 contou com a presença de aproximadamente 200 
pessoas. 

11.662,80 

220.000.129/2013 Clínica de Natação 

Transporte de alunos de Centros olímpicos para o Centro Aquático 
Ginásio Claudio Coutinho antigo DEFER  no dia 21 de Fevereiro de 
2013 para o Evento Clinica de Natação, contou com a presença de 
aproximadamente 350 pessoas. 

3.020,00 

220.000.169/2013 Torneio de Futsal 
Realizado no Ginásio de Esportes do Paranoá-DF no dia 16 de 
março de 2013, contou com a participação de aproximadamente 300 
pessoas. 

3.024,00 

220.000.183/2013 

Autódromo Nelson Piquet 
p/track day pela vida - 
quem doa sangue doa 
vida 

Evento realizado no Autódromo Nelson Piquet no dia 17 de março 
de 2013 com a intenção de incentivar a população à doação de 
Sangue, contou com a participação de aproximadamente 200 
pessoas. 

4.891,20 

220.000.202/2013 
I Encontro de Pais e 
Mestres 

Ocorrido no período de  02, 09, 10, 16, 23 e 30 de março de 2013 
nos Centros Olímpicos de Brazlândia, Estrutural, Gama, Recanto 
das Emas, Santa Maria e São Sebastião, o evento contou com a 

6.720,00 
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Quadro I - Eventos Realizados  
Processo  Evento  Execução Física  Valor R$  

participação de aproximadamente 2000 pessoas. 

220.000.209/2013 
1ª Olimpíada Esportiva 
de São Sebastião 

Evento realizado na Quadra 1 bairro São Bartolomeu - São 
Sebastião-DF nos dias 09 e 10 de março de 2013, contou com a 
participação de aproximadamente 1000 pessoas 

3.978,00 

220.000.210/2013 Inauguração da Sede do 
CONEF/DF 

Foi realizado na EQS 106/107 APE Lote B, Brasília DF no dia 13 de 
Março de 2013, contou com a participação de aproximadamente 40 
pessoas. 

1.777,50 

220.000.296/2013 II Encontro de Pais e 
Mestre 

Ocorrido nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril de 2013 nos Centros 
Olímpicos de Ceilândia, Riacho Fundo I, Samambaia e São 
Sebastião, e nos dias 31/08, 08/09, 31/09, 28/09, 05/10, 19/10 e 
26/10/2013 , nos  Centro Olímpicos de  Ceilândia, Samambaia, 
Brazlândia, Gama, Riacho Fundo I, São Sebastião, Estrutural, 
Recando das Emas e Santa Maria o evento contou com a 
participação de aproximadamente 3500 pessoas ao todo. 

15.366,00 

220.000.400/2013 
I Simpósio Internacional 
sobre Esporte e 
Transformação Social 

Ocorreu no Instituto Servantes-Asa Sul no período de 21 de Maio  a 
13  de Junho de 2013, contou com a presença de aproximadamente 
800 pessoas. 

11.097,00 

220.000.479/2013 Inauguração do Estádio 
Mané Garrincha 

Ocorreu no Estádio Mané Garrincha, nos dias 18 e 26 de Maio de 
2013 e contou com a participação de aproximadamente 5000 
pessoas. 

24.620,00 

220.000.496/2013 
29º Troféu Mané 
Garrincha 

Ocorreu na Churrascaria Pampa, estacionamento, Brasília-DF no dia 
14 de Junho de 2013, e contou com a participação de 
aproximadamente 500 pessoas. 

23.024,00 

220.000.497/2013 Projeto Leitor do Futuro Ocorreu no Correio Braziliense, nos dias 02, 09, 16 e 23 de Julho de 
2013, e contou com a participação de 600 pessoas. 

1.188,00 

220.000.498/2013 Colombia e Brasil 2013 
O  Evento ocorreu em várias localidades de Brasília nos dias 27, 
28,29 e 30 de maio de 2013 e contou com a participação de 
aproximadamente 30 pessoas. 

10.481,00 

220.000.526/2013 Copa Stock Car 2013 
Ocorreu no Autódromo Internacional Nelson Piquet, nos dias 01 e 02 
de Junho de 2013, contou com a presença de aproximadamente  
2000 pessoas. 

22.330,00 

220.000.542/2013 Festival CINEfoot Tour 
Brasília 2013 

Ocorreu do dia 11 à 13 de Junho de 2013, no Museu Nacional, 
contou com a presença de aproximadamente 550 pessoas. 

10.876,00 

220.000.606/2013 Escola de Avós 
O evento foi realizado no Centro Olímpico de São Sebastião 
(Quadra 2, Bairro São Bartolomeu), no dia 29 de Junho de 2013, 
contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas. 

5.560,00 

220.000.607/2013 

Transporte dos Alunos do 
Centro Olímpico Rei Pelé 
de Samambaia para o 
JISESC 

A iniciativa teve como objetivo dar oportunidade aos jovens do 
Centro Olímpico a participar da competição de natação do JISESC - 
Jogos de Integração Crianças e Adolescentes, ocorreu no JISESC 
de Ceilândia (QNN 19 Conjunto P, 27, Lote B, Ceilândia Norte), no 
dia 29 de Junho de 2013, contou com a participação de 
aproximadamente 30 alunos. 

297,00 

220.000.635/2013 XVIII Copa Candanga de 
Futsal 2013 

Ocorreu na ASBAC (SCES Trecho 2), nos dias 06 a 08 de Julho de 
2013, contou com a presença de aproximadamente 800 pessoas. 

15.924,00 

220.000.636/2013 Calendário Gymnasiade 
Realizado no período de 08 a 22 de agosto de 2013, no Centro 
Olímpico de Samambaia, contou com a participação de 
aproximadamente 700 pessoas. 

12.654,57 

220.000.674/2013 
II Festival Mirim de 
Capoeira 

Ocorreu no dia 14 de julho de 2013, na SCE Q55, 119 Área Especial 
- Gama DF, contou com a presença de aproximadamente 350 
pessoas. 

2.034,00 

220.000.788/2013 
Finais do Campeonato 
Amador de São 
Sebastião 

Foi realizado no Campo Sintético de São Sebastião (Rua da 
Gameleira) no dia 21 de Julho de 2013, contou com a presença de 
aproximadamente 250 pessoas. 

1.253,30 

220.000.789/2013 
2ª Etapa do Circuito 
nacional de Flag 5X5 - 
Taça Capital 

Ocorreu no dia 20 e 21 de Julho de 2013, no Estádio Cave Guará-
DF,  contou com a presença de aproximadamente 650 pessoas. 23.042,00 

220.000.912/2013 
Gymnasiade Etapas de 
Agosto e Setembro 

Ocorreu no dia 27 de agosto e 02 de setembro de 2013, na Torre 
Digital e Auditório Águas Claras no Centro de Convenções Ulisses 
Guimarães, contou com a participação de aproximadamente 200 
pessoas. 

7.909,66 

220.000.915/2013 
Realização  da Copa de 
Inclusão da copa de 
Inclusão Futsal 

O Evento Ocorreu no dia 08 de Setembro de 2013 na Quadra 06 AE 
SCIA - Associação Viver Setor Oeste ao lado do Aterro Sanitário da 
Estrutural, contou com aproximadamente 600 pessoas.  

13.986,75 

220.000.944/2013 Dia do Profissional de 
Educação Física 

Ocorreu no dia 02 de Setembro de 2013 no Auditório Águas Claras 
do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, contou com a 
participação de aproximadamente 200 pessoas. 

4.705,00 

220.000.946/2013 
Baile dos Idosos no 
Centro Olímpico de São 
Sebastião 

Ocorreu no dia 31 de agosto de 2013, no Centro Olímpico de São 
Sebastião, contou com a presença de aproximadamente 482 
pessoas. 

3.600,00 

220.000.951/2013 Circuito Ratos de Areia 
Open 

O evento ocorreu nos dias 14, 15, 21 e 22 de Setembro de 2013 e 
contou com a presença de aproximadamente 450 pessoas durante 
os 4 dias de execução. 

10.146,80 
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Quadro I - Eventos Realizados  
Processo  Evento  Execução Física  Valor R$  

220.000.986/2013 II Track Day pela Vida 
O evento ocorreu no dia 08 de Setembro de 2013 no Autódromo 
Internacional de Brasília e contou com a participação de 
aproximadamente700 pessoas  

3.545,50 

220.000.995/2013 1ª Copa Recanto de Jiu-
Jitsu 2013 

O evento ocorreu no Ginásio de esportes do Recanto das Emas no 
dia 22 de setembro de 2013, contou com a presença de 
aproximadamente 800 pessoas. 

16.806,86 

220.001.027/2013 
 Reinauguração da 
Quadra Esportiva 
114/115 Sul 

O evento ocorreu no dia 11 de Setembro de 2013 na Quadra 
114/115 SUL, contou com a presença de aproximadamente 200 
pessoas inclusive líderes comunitários e autoridades do GDF. 

2.078,60 

220.001.040/2013 

Apresentação da 
Delegação Brasília. 
Coletiva de Imprensa 
com Atletas do DF 
Convocados para 
seleção Brasileira 
Gymnasiade 2013. 

Ocorreu no dia 18 de Setembro de 2013, no Auditório Edifício Nazir I 
- Cobertura SEPN 509, contou com a presença de 80 pessoas. 

4.978,00 

220.001.041/2013 

Participação dos alunos 
dos Centros Olímpicos na 
Semana de Educação no 
Transito 

Ocorreu no dia 19 de Setembro de 2013 no Espaço Cultural da 
Funarte - Sala Cássia Eller contou com a presença de 
aproximadamente 120 alunos. 1.188,00 

220.001.065/2013 XIX Copa Candanga de 
Futsal 

O evento ocorreu no dia 22 de Setembro de 2013 no SESC de 
Ceilândia e contou com a presença de aproximadamente 1000 
pessoas, entre atletas e público em geral. 

12.913,00 

220.001.130/2013 I Campeonato de Futsal 
Feminino de Santa Maria 

Ocorreu nas entre Quadras 418/518, na quadra de esportes, no dia 
19 de Outubro de 2013, contou com a presença de 
aproximadamente 100 pessoas. 

668,40 

220.001.158/2013 

Visita de Inspeção da 
FISU, para candidatura 
de Brasília à sede da 
Universiade 2019 

O evento ocorreu do dia 16 a 19 de outubro de 2013  no Centro de 
Convenções Ulisses Guimarães, o evento contou  com a presença 
de aproximadamente 150 pessoas. 9.924,00 

220.001.162/2013 

Contratação da Equipe 
de Produção p/ 
realização da 
Gymnasiade 2013 

Foi evento de grande porte que ocorreu no período de 09 de 
Outubro à 12 de novembro de 2013 em Brasília, contou com a 
participação de 1.700 atletas e comissão técnica, Comitê 
organizador, 4600 alunos da Secretaria de Educação e Centros 
Olímpicos. 

80.400,00 

220.001.169/2013 
Campeonato Cei de Jiu-
Jitsu 

O evento foi realizado no Centro Olímpico do Setor O, no dia 09 de 
Dezembro de 2013, contou com a participação de cerca de 1.500 
pessoas. 

3.538,33 

220.001.174/2013 Inauguração do Centro 
Olímpico do Setor O 

O evento ocorreu no dia 19 de outubro de 2013 na QNO 09 Conj. 01 
lote 01 - Ceilândia, contou com a presença de aproximadamente 
4000 pessoas. 

3.811,32 

220.001.178/2013 

Participação dos alunos 
do projeto futuro 
campeão no torneio da 
federação brasiliense do 
Distrito Federal 

Ocorreu no Uniceub e Ginásio Cem 03 nos dias, 18 e 20 de Outubro 
de 2013, contou com a presença de aproximadamente 100 pessoas. 

1.063,32 

220.001.243/2013 

Treino de Ginastica 
Acrobática para 
apresentação na 
Gymansiade 

O evento ocorreu do dia 25 a 31 de Outubro de 2013 na ARUC - 
Área Especial 8, Cruzeiro Velho, o evento contou com a presença de 
aproximadamente 30 atletas. 2.190,00 

220.001.283/2013 

Vans para curso de 
formação para 
voluntários da 
gymnasiade 2013 

Foi realizado no dia 05 de novembro de 2013 no Aeroporto de 
Brasília, contou com a presença de aproximadamente 30 voluntários 
e 6 pessoas. 657,00 

220.001.386/2013 Final da XIX Copa 
Candanga de Futsal 

O evento foi realizado no dia 05 de Dezembro de 2013 na Faculdade 
Projeção - Taguatinga Norte, contou com a participação de 
aproximadamente 300 pessoas. 

8.047,00 

220.001.393/2013 
Cerimônia com Membros 
da ISF - Gymnasiade 
2013 

Ocorreu no dia 03 de dezembro de 2013 no Estádio Nacional Mané 
Garrincha, contou com a participação de aproximadamente 50 
pessoas, dentre eles membros da ISF e Autoridades do DF. 

4.730,00 

220.001.403/2013 Bora de Bike 
Foi um grande evento realizado no dia 15 de Dezembro de 2013 no 
Eixão do Lazer, contou com a participação de aproximadamente 
5000 pessoas, entre ciclistas e autoridades. 

74.044,00 

220.001.412/2013 
Premiação da SESP aos 
Ginastas de Ginástica 
Acrobática 

Foi realizado no dia 15 de Dezembro de 2013 no Centro Olímpico do 
Riacho Fundo I, contou com a presença de aproximadamente 300 
pessoas. 

19.826,00 

Público Total                     43.277 Pessoas  Valor Total da Despesa  512.108,01 

A Secretaria de Esporte oferece apoio à projetos esportivos e de lazer no âmbito do Distrito 
Federal. Neste exercício houve a execução de 01 Projeto apoiado:  IX Corrida Tiradentes, conforme 
processo de número 220.000.080/2013. Desta forma, a meta inicialmente estabelecida no segundo ano do 
PPA de 45 projetos esportivos não foi alcançada.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 – Estimular, apoiar, implementar e executar açõ es esportivas para o Distrito Federal, 
contemplando as três manifestações esportivas: espo rte educacional, de participação e de alto 
rendimento. 
 

Indicadores:  
       

Denominação do 
Indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Quantidade de 
Atletas Assistidos 

Unidade 1743 31/12/2010 Anual  1.800/ 
1.419 

1.950/ 
2.513 

2.150 2.250 

Subsecretaria de 
Desenvolvimento e 
Promoção do 
Esporte e Lazer 

Pessoas atendidas 
nas Unidades da 
SESP 

Pessoa 51.064 31/12/2011 Anual  53.000/ 
47.621 

53.000/ 
42.279 

62.031 62.031 

Subsecretaria de 
Eventos e 
Administração dos 
Espaços Esportivos 

 
Os atletas assistidos nesta Secretaria são contemplados nos Programas: Compete Brasília e 

Bolsa Atleta. Sendo que no Programa Compete Brasília, criado pela Secretaria de Esporte com o objetivo 
de incentivar a participação de atletas de alto rendimento das mais diversas modalidades em campeonatos 
nacionais e internacionais. Além disso, estimula o treinamento, contribuindo para a formação da identidade 
esportiva da cidade. O apoio é realizado por meio de concessão de passagens aéreas ou terrestres que 
neste exercício alcançou 2.391 atendimento, distribuídos desta forma: 2.009 atletas e 382 pessoas da 
comissão técnica, apresentado o maior pico do atendimento nos meses de julho, outubro e novembro. 

O Programa Bolsa Atleta é um programa da Secretaria de Esporte do Distrito Federal 
criado pela Lei nº 2.402 de 15 de janeiro de 1999 que visa garantir recursos para a manutenção 
pessoal aos atletas   em    plena   atividade esportiva, que não possuem patrocínio. Ao mesmo tempo, o 
programa busca dar condições necessárias para que os atletas possam dedicar-se 
ao treinamento esportivo e participar de competições que permitam o desenvolvimento de suas carreiras. 
As bolsas pagas mensalmente variam entre o valor mínimo de R$183,60 a um valor máximo de R$2.763,00. 
Neste exercício foi possível o atendimento, em média anual, de 120 atletas em 16 modalidades olímpicas 
distintas.  

 Desta forma, a meta inicialmente estabelecida no segundo ano do PPA de 1.950 Atletas 
Assistidos, foi ultrapassada em 28,87% tendo em vista o atendimento de 2.513 atletas nos dois programas 
avaliados no exercício de 2013. 

 O Programa Centros Olímpico do Distrito Federal (PCO), é desenvolvido pela Secretaria de 
Estado de Esporte, baseado na política pública do Governo do Distrito Federal de inclusão social por meio 
do esporte distribuídos nas regiões administrativas de Sobradinho, Setor O, Riacho Fundo I, Brazlândia, 
Santa Maria, Estrutural, Gama, Recanto das Emas, São Sebastião, Ceilândia e Samambaia 

 
Total de Atendimento 2013  

Alunos efetivos Jan até o final março 17.196 
Alunos Matriculados abril a dezembro 23.422 
Espaço de Convivência e lazer (ECL) 133.007 
Atendimentos e participação em eventos de segunda a sexta. 45.531 
Atendimento da Gerência de Apoio Social 3.000 
Transversalização - Vencendo o Jogo Juntos 167.837 
Mala do livro 6.562 
Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) 188 
Programa de Saúde da Família (PSF) 56.886 
Qualificação Social 11.320 
Centro de iniciação desportiva (CID) 126 

Total  465.075 

 
O Programa Centros Olímpico, em janeiro período de férias escolares, atendeu um total de 

16.225 alunos, sendo 994 matriculados no Centro Olímpico de Brazlândia, 1.824 em Ceilândia Parque da 
Vaquejada, 1.258 na Estrutural, 2.466 no Gama, 1.987 no Recanto das Emas, 1.538 no Riacho Fundo I, 
2.760 em Samambaia, 1.422 em Santa Maria, 1.976 em São Sebastião.  

Em fevereiro época de carnaval e volta as aulas, os COs atendeu um total de 17.767 alunos, 
sendo 1.077 matriculados no Centro Olímpico de Brazlândia, 2.141 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 



1.589 na Estrutural, 2.303 no Gama, 2.161 no Recanto das Emas, 1.538 no Riacho Fundo I, 3.178 em 
Samambaia, 1.485 em Santa Maria, 2.295 em São Sebastião. 

Em Março época de renovação de matrículas os COs atend
Dezembro de 2013, foram realizadas 23.422 matrículas em atividades regulares de acordo com as 
modalidades disponíveis nos COs, de terça a sexta,
1.552 matrículas realizadas no Centro Olímpico de Brazlândia, 2.215 em Ceilândia Parque da Vaquejada, 
1.307 na Estrutural, 2.510 no Gama, 2.271 no Recanto das Emas, 1.356 no Riacho Fundo I, 2.455 em 
Samambaia, 2.552 em Santa Maria, 2.097 em São Sebastião, 4.036 no Centro Olímpico do Setor O, que 
iniciou as atividades no mês de setembro de 2013 e 1.071 em Sobradinho que iniciou as atividades no mês 
de julho de 2013.  

 

Nos finais de semana os Espaços Esportivos são utilizados 
Lazer (ECL) dos Centros Olímpicos tem como objetivo principal o acolhimento das famílias para que tenham 
um local onde possam ter lazer e praticar atividades esportivas 
ECL é um local que incentiva e proporciona a prática esportiva com um ambiente saudável para que possa 
haver a interação e integração entre os visitantes. Aos sábados e domingos os Centros Olímpicos 
disponibilizam seu espaço físico, materiais esportivos e profissionais das 09h00min às 16h00min à 
comunidade. 

De Janeiro a Dezembro de 2013 foi realizado um total de 133.007 atendimentos no Espaço de 
Convivência e Lazer dos Centros Olímpicos, sendo 7.460 em Brazlândia, 24.23
Estrutural, 19.695 no Gama, 8.074 no Recanto das Emas, 6.566 no Riacho Fundo I, 15.894 em Samambaia, 
10.184 em Santa Maria, 18.732 em São Sebastião, 9.227 em Setor O, o atendimento no Espaço de 
Convivência e Lazer do Centro Olímpi
pessoas atendidas. 

No ano de 2013 com 11 (onze) Centros Olímpicos em pleno funcionamento, uma conquista do 
Governo do Distrito Federal, e com a preocupação com a qualidade dos trabalhos reali
em  o Plano de Desenvolvimento Esportivo para aprimoramento e alcance dos objetivos propostos pela 
Secretaria de Estado de Esporte. Os programas definidos tem como sujeito beneficiário pessoas a partir de 
quatro anos de idade, disponibilizando atividades que atendem as seguintes manifestações esportivas: 
Esporte de Participação, Esporte Educacional e Esporte de Rendimento.

Todos os Programas t
aspectos comportamentais, interação, diversidade, padrão funcional corporal, potencial, quadro clínico e 
interesse individual) que são fundamentais na elaboração dos instrumentos avaliativos que fornecerão 
dados para indicação do programa.  

                    As pessoas com defic
subprogramas específicos estruturados para atender as pessoas com deficiência que necessitam de pré
preparação para ingressar nos subprogramas regulares ou nos subprogramas de treinamento de alto 
rendimento para pessoa com deficiência.  
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1.589 na Estrutural, 2.303 no Gama, 2.161 no Recanto das Emas, 1.538 no Riacho Fundo I, 3.178 em 
a, 2.295 em São Sebastião.  

Em Março época de renovação de matrículas os COs atendeu 17.196 pessoas. De Abril a 
Dezembro de 2013, foram realizadas 23.422 matrículas em atividades regulares de acordo com as 
modalidades disponíveis nos COs, de terça a sexta, nos três turnos, matutino, vespertino e noturno, sendo 
1.552 matrículas realizadas no Centro Olímpico de Brazlândia, 2.215 em Ceilândia Parque da Vaquejada, 
1.307 na Estrutural, 2.510 no Gama, 2.271 no Recanto das Emas, 1.356 no Riacho Fundo I, 2.455 em 

amambaia, 2.552 em Santa Maria, 2.097 em São Sebastião, 4.036 no Centro Olímpico do Setor O, que 
iniciou as atividades no mês de setembro de 2013 e 1.071 em Sobradinho que iniciou as atividades no mês 

 

Nos finais de semana os Espaços Esportivos são utilizados como Espaço
Lazer (ECL) dos Centros Olímpicos tem como objetivo principal o acolhimento das famílias para que tenham 
um local onde possam ter lazer e praticar atividades esportivas aos finais de semana com segurança. O 

e proporciona a prática esportiva com um ambiente saudável para que possa 
haver a interação e integração entre os visitantes. Aos sábados e domingos os Centros Olímpicos 

espaço físico, materiais esportivos e profissionais das 09h00min às 16h00min à 

De Janeiro a Dezembro de 2013 foi realizado um total de 133.007 atendimentos no Espaço de 
Convivência e Lazer dos Centros Olímpicos, sendo 7.460 em Brazlândia, 24.236 em Ceilândia, 10.341 na 
Estrutural, 19.695 no Gama, 8.074 no Recanto das Emas, 6.566 no Riacho Fundo I, 15.894 em Samambaia, 
10.184 em Santa Maria, 18.732 em São Sebastião, 9.227 em Setor O, o atendimento no Espaço de 
Convivência e Lazer do Centro Olímpico de Sobradinho iniciou no mês de Novembro de 2013, foram 2.598 

No ano de 2013 com 11 (onze) Centros Olímpicos em pleno funcionamento, uma conquista do 
Governo do Distrito Federal, e com a preocupação com a qualidade dos trabalhos reali
em  o Plano de Desenvolvimento Esportivo para aprimoramento e alcance dos objetivos propostos pela 
Secretaria de Estado de Esporte. Os programas definidos tem como sujeito beneficiário pessoas a partir de 

ilizando atividades que atendem as seguintes manifestações esportivas: 
Esporte de Participação, Esporte Educacional e Esporte de Rendimento. 

Todos os Programas têm como premissa trabalhar valores individuais (habilidades motoras, 
interação, diversidade, padrão funcional corporal, potencial, quadro clínico e 

interesse individual) que são fundamentais na elaboração dos instrumentos avaliativos que fornecerão 
dados para indicação do programa.   

As pessoas com deficiência são ingressadas nos subprogramas regulares ou nos 
subprogramas específicos estruturados para atender as pessoas com deficiência que necessitam de pré
preparação para ingressar nos subprogramas regulares ou nos subprogramas de treinamento de alto 

dimento para pessoa com deficiência.   
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1.589 na Estrutural, 2.303 no Gama, 2.161 no Recanto das Emas, 1.538 no Riacho Fundo I, 3.178 em 

17.196 pessoas. De Abril a 
Dezembro de 2013, foram realizadas 23.422 matrículas em atividades regulares de acordo com as 

nos três turnos, matutino, vespertino e noturno, sendo 
1.552 matrículas realizadas no Centro Olímpico de Brazlândia, 2.215 em Ceilândia Parque da Vaquejada, 
1.307 na Estrutural, 2.510 no Gama, 2.271 no Recanto das Emas, 1.356 no Riacho Fundo I, 2.455 em 

amambaia, 2.552 em Santa Maria, 2.097 em São Sebastião, 4.036 no Centro Olímpico do Setor O, que 
iniciou as atividades no mês de setembro de 2013 e 1.071 em Sobradinho que iniciou as atividades no mês 

 

Espaço de Convivência e 
Lazer (ECL) dos Centros Olímpicos tem como objetivo principal o acolhimento das famílias para que tenham 

aos finais de semana com segurança. O 
e proporciona a prática esportiva com um ambiente saudável para que possa 

haver a interação e integração entre os visitantes. Aos sábados e domingos os Centros Olímpicos 
espaço físico, materiais esportivos e profissionais das 09h00min às 16h00min à 

De Janeiro a Dezembro de 2013 foi realizado um total de 133.007 atendimentos no Espaço de 
6 em Ceilândia, 10.341 na 

Estrutural, 19.695 no Gama, 8.074 no Recanto das Emas, 6.566 no Riacho Fundo I, 15.894 em Samambaia, 
10.184 em Santa Maria, 18.732 em São Sebastião, 9.227 em Setor O, o atendimento no Espaço de 

co de Sobradinho iniciou no mês de Novembro de 2013, foram 2.598 

No ano de 2013 com 11 (onze) Centros Olímpicos em pleno funcionamento, uma conquista do 
Governo do Distrito Federal, e com a preocupação com a qualidade dos trabalhos realizados, foi elaborado 
em  o Plano de Desenvolvimento Esportivo para aprimoramento e alcance dos objetivos propostos pela 
Secretaria de Estado de Esporte. Os programas definidos tem como sujeito beneficiário pessoas a partir de 

ilizando atividades que atendem as seguintes manifestações esportivas: 

m como premissa trabalhar valores individuais (habilidades motoras, 
interação, diversidade, padrão funcional corporal, potencial, quadro clínico e 

interesse individual) que são fundamentais na elaboração dos instrumentos avaliativos que fornecerão 

iência são ingressadas nos subprogramas regulares ou nos 
subprogramas específicos estruturados para atender as pessoas com deficiência que necessitam de pré-
preparação para ingressar nos subprogramas regulares ou nos subprogramas de treinamento de alto 
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        Nos Centros Olímpicos busca
vários programas como: 

 
� O Programa Esporte Educacional, tem como objetivo alcançar o desenvolvimento integral 

do indivíduo, atendendo os 04 (quatro) pilares da educação conforme os paradigmas da UNESCO: 
Aprender a ser, Saber Ser, Saber Fazer e Saber Conviver, para a formação de competências à cidadania 
plena, na busca da inclusão e transformação social, tem no esporte o instrumento 
contribui para o desenvolvimento humano.

� Iniciação Esportiva: A fase de iniciação esportiva corresponde crianças da primeira e 
segunda infância, com idades entre 09 e 11 anos. O envolvimento das crianças nas atividades desportivas 
deve ter caráter lúdico, participativo e alegre, a fim de oportunizar o ensino das técnicas desportivas, 
estimulando o pensamento tático. Todas as crianças devem ter a possibilidade de acesso aos princípios 
educativos dos jogos e brincadeiras, influenciando posit
devem evitar, nos jogos desportivos coletivos, as competições antes dos 12 anos, as quais exigem a 
perfeição dos movimentos ou gestos motores e também grandes soluções táticas.

� O Programa Esporte de Particip
modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 
plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;” Lei 9614, 
de 1998, art.3º (Lei Pelé). 

� O Programa Esporte de Rendimento, desporto de rendimento: é praticado segundo regras 
nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do País e 
estas com as de outras nações. (Art. 4
do atleta ou do atleta em formação. Pode ser praticado dentro do sistema oficial de administração do 
desporto ou não. 

� O Programa Futuro Campeão (PFC) tem como diferencial, o Técnico espe
modalidade, objetivo de atender até 50 atletas selecionados através de uma seletiva realizada nos Centros 
Olímpicos, vale transporte para que possam ir aos treinos e lanche com o intuito de contribuir para o 
desempenho do atleta.  

O Programa Esporte Educacional 
formação de atletas para representar o Distrito Federal e o Brasil.

 

2013/2014 –
atletas/paratle 
tas competindo 
nos 
campeonatos 
brasiliense.

2015 
atletas/
tas
modalidades  
do PFC nos 
jogos locais no 
pódio.
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Nos Centros Olímpicos busca-se o Plano De Desenvolvimento Esportivo 

O Programa Esporte Educacional, tem como objetivo alcançar o desenvolvimento integral 
endo os 04 (quatro) pilares da educação conforme os paradigmas da UNESCO: 

Aprender a ser, Saber Ser, Saber Fazer e Saber Conviver, para a formação de competências à cidadania 
plena, na busca da inclusão e transformação social, tem no esporte o instrumento 
contribui para o desenvolvimento humano. 

Iniciação Esportiva: A fase de iniciação esportiva corresponde crianças da primeira e 
segunda infância, com idades entre 09 e 11 anos. O envolvimento das crianças nas atividades desportivas 

r caráter lúdico, participativo e alegre, a fim de oportunizar o ensino das técnicas desportivas, 
estimulando o pensamento tático. Todas as crianças devem ter a possibilidade de acesso aos princípios 
educativos dos jogos e brincadeiras, influenciando positivamente o processo ensino-
devem evitar, nos jogos desportivos coletivos, as competições antes dos 12 anos, as quais exigem a 
perfeição dos movimentos ou gestos motores e também grandes soluções táticas. 

O Programa Esporte de Participação, tem caráter voluntário, compreendendo as 
modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 
plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;” Lei 9614, 

O Programa Esporte de Rendimento, desporto de rendimento: é praticado segundo regras 
nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do País e 
estas com as de outras nações. (Art. 4º, inciso III, Dec. 6.180/07). Tem como figura de destaque a presença 
do atleta ou do atleta em formação. Pode ser praticado dentro do sistema oficial de administração do 

O Programa Futuro Campeão (PFC) tem como diferencial, o Técnico espe
modalidade, objetivo de atender até 50 atletas selecionados através de uma seletiva realizada nos Centros 
Olímpicos, vale transporte para que possam ir aos treinos e lanche com o intuito de contribuir para o 

porte Educacional - PFC, tem como objetivo desde a sua concepção a 
formação de atletas para representar o Distrito Federal e o Brasil. 

2015 –
atletas/paratle 
tas em todas 
modalidades  
do PFC nos 
jogos locais no 
pódio.

2016 -
atletas/paratl
e tas
campeões 
locais e 
competindo 
em jogos 
nacionais.

2017 –
atletas/paratl
etas no pódio 
em 
competição 
nacional.

       O
bjetivo 
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Plano De Desenvolvimento Esportivo que envolve 

O Programa Esporte Educacional, tem como objetivo alcançar o desenvolvimento integral 
endo os 04 (quatro) pilares da educação conforme os paradigmas da UNESCO: 

Aprender a ser, Saber Ser, Saber Fazer e Saber Conviver, para a formação de competências à cidadania 
plena, na busca da inclusão e transformação social, tem no esporte o instrumento transformador que 

Iniciação Esportiva: A fase de iniciação esportiva corresponde crianças da primeira e 
segunda infância, com idades entre 09 e 11 anos. O envolvimento das crianças nas atividades desportivas 

r caráter lúdico, participativo e alegre, a fim de oportunizar o ensino das técnicas desportivas, 
estimulando o pensamento tático. Todas as crianças devem ter a possibilidade de acesso aos princípios 

-aprendizagem e que se 
devem evitar, nos jogos desportivos coletivos, as competições antes dos 12 anos, as quais exigem a 

tem caráter voluntário, compreendendo as 
modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 
plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;” Lei 9614, 

O Programa Esporte de Rendimento, desporto de rendimento: é praticado segundo regras 
nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do País e 

º, inciso III, Dec. 6.180/07). Tem como figura de destaque a presença 
do atleta ou do atleta em formação. Pode ser praticado dentro do sistema oficial de administração do 

O Programa Futuro Campeão (PFC) tem como diferencial, o Técnico especialista da 
modalidade, objetivo de atender até 50 atletas selecionados através de uma seletiva realizada nos Centros 
Olímpicos, vale transporte para que possam ir aos treinos e lanche com o intuito de contribuir para o 

PFC, tem como objetivo desde a sua concepção a 
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Os Centros possuiem 
exercício foram contempladas 882 conforme demonstrado abaixo:
 
 

 
 

Os Centros Olímpicos possuem atendimento em apoio social para seus usuários, atingindo em 
2013 o somatório de 3.000 atendimento
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Total de pessoas portadoras de necessidades especia is matriculadas

 condições para atender pessoas com necessidades especiais, neste 
exercício foram contempladas 882 conforme demonstrado abaixo: 

possuem atendimento em apoio social para seus usuários, atingindo em 
entos distribuídos conforme gráfico a seguir: 

2018 – atletas/paratletas campeões em 
competições nacionais revelados PFC. PFC 

reconhecido pela excelência esportiva.

2020 – atletas/paratletas olímpicos 

revelados pelo PFC

2019- atletas/paratletas participando em 
jogos internacionais, revelados pelo PFC
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possuem atendimento em apoio social para seus usuários, atingindo em 
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Eventos realizadas nos Centros Olímpicos 

Centro Olímpico  Tema Quantitativo 
de Ações  

Quantitativos de 
participação 

Brazlândia  

Grande Campeão 7 4.043 
Driblando a Violência  5 1.941 
Equipe Cidadã 4 4.229 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 5 2.236 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  3 1.634 

Ceilândia 

Grande Campeão 6 156 
Driblando a Violência  5 108 
Equipe Cidadã 4 557 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 4 3.635 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  4 1.663 

Estrutural 

Grande Campeão 5 352 
Driblando a Violência  6 588 
Equipe Cidadã 4 189 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 4 2.261 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  2 86 

Gama 

Grande Campeão 10 4.112 
Driblando a Violência  10 405 
Equipe Cidadã 4 754 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 4 4.545 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  16 1.406 

Recanto das Emas 

Grande Campeão 16 1.340 
Driblando a Violência  11 10.635 
Equipe Cidadã 7 7.624 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 6 3.996 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  4 2.421 

Riacho Fundo 

Grande Campeão 5 3.000 
Driblando a Violência  11 1.924 
Equipe Cidadã 7 1.570 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 4 2.723 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  9 5.358 

Santa Maria                                         

Grande Campeão 6 6.816 
Driblando a Violência  18 10.394 
Equipe Cidadã 4 6.035 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 4 3.629 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  4 8.000 

São Sebastião 

Grande Campeão 9 3.302 
Driblando a Violência  9 5.449 
Equipe Cidadã 6 3.549 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 6 4.028 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  5 839 

Samambaia  

Grande Campeão 17 7.562 
Driblando a Violência  9 17.584 
Equipe Cidadã 4 2.086 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 6 4.861 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente  8 4.303 

Setor O  Vestindo a Camisa pelo meio ambiente 5 839 

Sobradinho 
Equipe Cidadã 7 529 
Placar: Esporte 10 X 0 Drogas 9 648 
Vestindo a Camisa pelo meio ambiente 9 1.893 

Total  337 167.837 

 
Os cursos de qualificação social oferecidos pelos Centros abrangem além dos  alunos a 

comunidade local. Os cursos são ministrados pelas instituições conveniadas, no exercício de 2013 os Centros 
Olímpicos de Ceilândia, Riacho Fundo I, Samambaia e São Sebastião, ofereceu os cursos de Qualidade no 
Atendimento, Inclusão Digital, Web 2.0 – redes sociais, Nova Ortografia, Educação Ambiental, Educação no 
Transito para uso da moto, Ètica e Cidadania. 

Nos Centros Olimpicos da Estrutural, Brazlândia, Gama, Recanto das Emas e Santa Maria foram 
oferecidos os cursos de inglês e Informática. Os cursos são oferecidos gratuitamente com enfoque na 
capacitação profissional.  

Estão registradas 11.320 pessoas atendidas matrículas nos cursos de Qualificação Social sendo 
874 matriculas no Centro Olímpico de Ceilândia, 797 no Riacho Fundo I, 608 em Samambaia e 584 em São 
Sebastião, 552 no Centro Olimpico da Estrutural, 276 no Centro Olimpico de Sobradinho, 2.582 no Centro 
Olimpico de Recanto das Emas, 1.614  no Centro Olimpico de Brazlândia, 1.542 no Centro Olimpico do 
Gama, 1.891 no Centro Olimpico de Santa Maria. 

 



A Secretaria participa ativamente do Plano de Governo do Dis
contribui com outras políticas públicas potencializando e contribuindo pa
às comunidades do Distrito Federal. O resultado 
do GDF. O Programa Centros Olímpico 

 
Parceria com o Programa Saúde Da Família 

O Esporte faz parte do Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Saúde no eixo da 
prevenção e promoção da saúde.  O Programa Saúde da Família
nas Regiões Administrativas do distrito Federal e com o intuito de contribuir para o alcance da meta, PCOs 
disponibilizaram espaço físico para receber as equipes da unidades de saúde da família de acordo com a 
necessidade e interesse.     

 O PSF é entendido como u
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 
Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em 
uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 
recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta 
comunidade. 

       O espaço disponibilizado no COs, para realizar aten
enfermagem em nível primário às famílias cadastradas,  e de acordo com a possibilidade a unidade auxiliar 
o CO nos atestados médicos e pequenas ocorrências com os alunos dos COs, os demais casos são 
encaminhados para o Centro de Saúde e em casos urgentes o SAMU e Bombeiros são chamados.

        A parceria COs e PSF em 2013 ocorreu nos Centros Olímpicos de Ceilândia (Parque da 
Vaquejada), Estrutural, Gama, Recanto das Emas e São Sebastião. De janeiro a Dezembro de 2013 for
realizados 56.886 sendo 5.816 atendimento aos alunos do Centro Olímpico e 51.070 atendimentos aos 
beneficiados do programa Saúde da Família. No Centro Olímpico de Ceilândia (Parque da Vaquejada) 
foram realizados 452 atendimentos aos alunos do Centro Olí
Programa, na Estrutural foram realizados 393 atendimentos aos alunos do Centro Olímpico e 12.681 
atendimentos as familias do Programa, no Gama foram realizados 536 atendimentos aos alunos do Centro 
Olímpico e 19.808 atendimentos as familias do Programa, no Recanto das Emas foram realizados 3.785 
atendimentos aos alunos do Centro Olímpico e 9.370 atendimentos   as familias do Programa e no Centro 
Olímpico de São Sebastião foram realizados 650 atendimentos aos alunos 
atendimentos as familias do Programa.
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A Secretaria participa ativamente do Plano de Governo do Distrito Federal em diversos eixos
contribui com outras políticas públicas potencializando e contribuindo para a eficácia dos serviços prestados 
às comunidades do Distrito Federal. O resultado é a integração com outras políticas 

Programa Centros Olímpico apresenta contribuição na forma especificada abaixo

Programa Saúde Da Família (PSF) - Secretaria de Estado de Saúde

faz parte do Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Saúde no eixo da 
O Programa Saúde da Família (PSF) têm como meta 100% de cobertura 

ões Administrativas do distrito Federal e com o intuito de contribuir para o alcance da meta, PCOs 
disponibilizaram espaço físico para receber as equipes da unidades de saúde da família de acordo com a 

O PSF é entendido como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 
Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em 
ma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta 

O espaço disponibilizado no COs, para realizar atendimentos médicos ambulatoriais e de 
enfermagem em nível primário às famílias cadastradas,  e de acordo com a possibilidade a unidade auxiliar 
o CO nos atestados médicos e pequenas ocorrências com os alunos dos COs, os demais casos são 

entro de Saúde e em casos urgentes o SAMU e Bombeiros são chamados.
A parceria COs e PSF em 2013 ocorreu nos Centros Olímpicos de Ceilândia (Parque da 

Vaquejada), Estrutural, Gama, Recanto das Emas e São Sebastião. De janeiro a Dezembro de 2013 for
realizados 56.886 sendo 5.816 atendimento aos alunos do Centro Olímpico e 51.070 atendimentos aos 
beneficiados do programa Saúde da Família. No Centro Olímpico de Ceilândia (Parque da Vaquejada) 
foram realizados 452 atendimentos aos alunos do Centro Olímpico e 4.076 atendimentos as familias do 
Programa, na Estrutural foram realizados 393 atendimentos aos alunos do Centro Olímpico e 12.681 
atendimentos as familias do Programa, no Gama foram realizados 536 atendimentos aos alunos do Centro 

8 atendimentos as familias do Programa, no Recanto das Emas foram realizados 3.785 
atendimentos aos alunos do Centro Olímpico e 9.370 atendimentos   as familias do Programa e no Centro 
Olímpico de São Sebastião foram realizados 650 atendimentos aos alunos do Centro Olímpico e 5.135 
atendimentos as familias do Programa. 
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trito Federal em diversos eixos e 

ra a eficácia dos serviços prestados 
integração com outras políticas públicas e programas 

na forma especificada abaixo: 

Secretaria de Estado de Saúde  

faz parte do Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Saúde no eixo da 
(PSF) têm como meta 100% de cobertura 

ões Administrativas do distrito Federal e com o intuito de contribuir para o alcance da meta, PCOs 
disponibilizaram espaço físico para receber as equipes da unidades de saúde da família de acordo com a 

ma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 
Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em 
ma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta 

dimentos médicos ambulatoriais e de 
enfermagem em nível primário às famílias cadastradas,  e de acordo com a possibilidade a unidade auxiliar 
o CO nos atestados médicos e pequenas ocorrências com os alunos dos COs, os demais casos são 

entro de Saúde e em casos urgentes o SAMU e Bombeiros são chamados. 
A parceria COs e PSF em 2013 ocorreu nos Centros Olímpicos de Ceilândia (Parque da 

Vaquejada), Estrutural, Gama, Recanto das Emas e São Sebastião. De janeiro a Dezembro de 2013 foram 
realizados 56.886 sendo 5.816 atendimento aos alunos do Centro Olímpico e 51.070 atendimentos aos 
beneficiados do programa Saúde da Família. No Centro Olímpico de Ceilândia (Parque da Vaquejada) 

mpico e 4.076 atendimentos as familias do 
Programa, na Estrutural foram realizados 393 atendimentos aos alunos do Centro Olímpico e 12.681 
atendimentos as familias do Programa, no Gama foram realizados 536 atendimentos aos alunos do Centro 

8 atendimentos as familias do Programa, no Recanto das Emas foram realizados 3.785 
atendimentos aos alunos do Centro Olímpico e 9.370 atendimentos   as familias do Programa e no Centro 

do Centro Olímpico e 5.135 



 

 
Parceria com o Programa Mala d o Livro 

Tem por um dos objetivos estratégicos do programa a melhoria do desempenho escolar dos 
alunos com idade escolar,  conta com um grande aliado o Programa Mala do Livro que amplia as 
possibilidades de acesso ao livro com a utilização de minibibliotecas para atividad
livros. O objetivo é incentivar e formar o hábito da leitura, democratizar o acesso ao livro e a informação e 
apoiar o exercício da cidadania. Na parceria firmada com a Secretaria de Estado de Esporte a Mala do livro 
é disponibilizada aos Centros Olímpicos que ficam responsáveis por monitorar o emprestimo e devolução 
dos livros e incentivar  o hábito da leitura aos alunos.

No período de Janeiro a Dezembro de 2013 foi realizado um total de 6.562 emprestimos de 
livros, sendo 491 no Centro Olímpico de Brazlândia, 512 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 217 na 
Estrutural, 1.104 no Gama, 1.252 no Recanto das Emas, 714 no Riacho Fundo I, 1.317 em Samambaia, 363 
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o Livro - Secretaria de Estado de Cultura  

um dos objetivos estratégicos do programa a melhoria do desempenho escolar dos 
alunos com idade escolar,  conta com um grande aliado o Programa Mala do Livro que amplia as 
possibilidades de acesso ao livro com a utilização de minibibliotecas para atividad
livros. O objetivo é incentivar e formar o hábito da leitura, democratizar o acesso ao livro e a informação e 
apoiar o exercício da cidadania. Na parceria firmada com a Secretaria de Estado de Esporte a Mala do livro 

os Centros Olímpicos que ficam responsáveis por monitorar o emprestimo e devolução 
dos livros e incentivar  o hábito da leitura aos alunos. 

No período de Janeiro a Dezembro de 2013 foi realizado um total de 6.562 emprestimos de 
Olímpico de Brazlândia, 512 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 217 na 

Estrutural, 1.104 no Gama, 1.252 no Recanto das Emas, 714 no Riacho Fundo I, 1.317 em Samambaia, 363 

Total Centros 
Olímpicos

Alunos COs Atendimento PSF

56.886
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um dos objetivos estratégicos do programa a melhoria do desempenho escolar dos 
alunos com idade escolar,  conta com um grande aliado o Programa Mala do Livro que amplia as 
possibilidades de acesso ao livro com a utilização de minibibliotecas para atividades de empréstimo de 
livros. O objetivo é incentivar e formar o hábito da leitura, democratizar o acesso ao livro e a informação e 
apoiar o exercício da cidadania. Na parceria firmada com a Secretaria de Estado de Esporte a Mala do livro 

os Centros Olímpicos que ficam responsáveis por monitorar o emprestimo e devolução 

No período de Janeiro a Dezembro de 2013 foi realizado um total de 6.562 emprestimos de 
Olímpico de Brazlândia, 512 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 217 na 

Estrutural, 1.104 no Gama, 1.252 no Recanto das Emas, 714 no Riacho Fundo I, 1.317 em Samambaia, 363 



em Santa Maria, 376 em São Sebastião, 151 em Sobradinho que iniciou o atendimento a 
Setembro e 65 no Centro Olímpico do Setor O que iniciou em Outubro a disponibilização dos livros. 

Programa Centro de Iniciação Desportiva
Estado de Educação 
 

Contribui para que dentro
disponibiliza espaços nos Centros Olímpicos
Secretaria de Educação, assim como

Os Centros Olímpicos
alunos do CID paraolímpico realizando
esportivos visando o atendimento dos
CID paralímpico sendo 33 em Santa

Os Centros Olímpicos 
Fundo I, Samambaia, Sobradinho 
visando atender alunos do CID, porém
Olímpicos citados acima, não manifestaram
esportivo. 

 O Programa Centros Ol
o Plano de Governo para atender a
nos seguintes Centros Olímpicos 
(Parque da Vaquejada), Estrutural, Gama,
que adequaram as suas grades de
alunos das seguintes escolas de ensi

 Foi disponibilizado um
sendo elas; 60 para o colégio Bucanhão
para a Escola Classe 15 e 95 para
para o CEI nº 1 e 200 para CEF nº 2
Centro Olímpico do Gama, 360 para
Fundo I, 120 para o CAIC Ayrton 
Fundamental 120, 92 para o Centro
411, 99 para o Centro de Ensino Fundamental
a Escola Classe 431, e 62 para a Escola
Escola Classe 01 do Porto Rico no 
Ceilândia no Centro Olímpico do Setor
o ETA 44 no Centro Olímpico de Sobradinho.
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em Santa Maria, 376 em São Sebastião, 151 em Sobradinho que iniciou o atendimento a 
Setembro e 65 no Centro Olímpico do Setor O que iniciou em Outubro a disponibilização dos livros. 

Desportiva  (CID) e Escola Integral - Parceria com a Secretaria de 

dentro do interesse e necessidade dos Centros de
Olímpicos para que possam ser realizadas as atividades

como utilizar para competições.  
Olímpicos de Santa Maria e São Sebastião em Junho 

realizando assim adequação em suas grades de horário
dos alunos que iniciou no mesmo mês. Foram recebidos

Santa Maria e 93 em São Sebastião. 
 de Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Recanto
 e Setor O também realizaram adequação as 

porém os coordenadores do CID das regiões administrativas
manifestaram interesse em utilizar os espações 

Olímpico, com o intuito de contribuir com a escola
a comunidade, e de acordo com a possibilidade e
 foi possível concretizar a parceria, no CO de
Gama, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria,

de horário para preparar os locais esportivos visando
ensino integral:  
um total de 4.250 vagas nos Centros Olímpicos 

Bucanhão e 135 para o colégio CAIC no Centro Olímpico
para o colégio Córrego das Corujas no Centro Olímpico

2 no Centro Olímpico da Estrutural, 165 para o Centro
para o Centro Educacional Vargem Bonita no Centro

 Senna, 172 para o CAIC Helena Reis, 100 para
Centro de Ensino Fundamental 404, 100 para o Centro 

Fundamental 427, 116 para o Centro de Ensino Fundamental
Escola Classe Guariroba no Centro Olímpico de Samambaia,
 Centro Olímpico de Santa Maria, 425 para o Centro

Setor O e 695 para o Centro de Ensino Fundamental
Sobradinho. 

491 512
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em Santa Maria, 376 em São Sebastião, 151 em Sobradinho que iniciou o atendimento a Mala do Livro em 
Setembro e 65 no Centro Olímpico do Setor O que iniciou em Outubro a disponibilização dos livros.  

 

Parceria com a Secretaria de 

de Iniciação Desportivas, 
atividades do Programa da 

 de 2013 receberam os 
horário para preparar os locais 

recebidos 126 alunos do 

Recanto das Emas, Riacho 
 suas grades de horário 

administrativas dos Centros 
 para atividades de fim 

escola integral de acordo com 
e necessidade, em 2013 

de Brazlândia, Ceilândia 
Maria, Setor O e Sobradinho 
visando o atendimento dos 

 para a Escola Integral, 
Olímpico de Brazlândia, 380 
Olímpico de Ceilândia, 320 

Centro Educacional 07 no 
Centro Olímpico do Riacho 

para o Centro de Ensino 
 de Ensino Fundamental 

Fundamental 519, 70 para 
Samambaia, 394 para a 

Centro Educacional 20 de 
Fundamental Arapoanga e 90 para 

65 151



No Centro de Iniciação
modalidade Paralímpico, sendo: 33
Sebastião. 

 
Parceria com a Escola de Avós - Secretaria do Idoso e Secretaria de Estado de Saúde  

Em parceria com a Escola
como objetivo informar, sociabilizar 
Olímpicos, uma vez por mês, sempre
cada comunidade. Os Centros Olímpicos
incluídas na programação e auxiliam

De maio a dezembro a
351 atendimentos, no Gama com 48
Maria com 155 e São Sebastião
Olímpicos. 

 
 

Parceria com o Programa Prestação 
Semi- Liberdade – Secretaria de Estado da Criança 

 
Com o objetivo de contribuir na recuperação dos adolecentes/jovens que cumprem medidas 

sócio educativas, possibilita que a medida seja cumprida nos COs, dando ao adolecente 
ambiente saudável e familiar, onde os valores do esporte são vivenciados. Com uma equipe de 
especialistas que compoem a Gerência de Apoio Social dos COs, psicologos, Assistentes Sociais e 
Pedagogas acompanham o trabalho dos adolescente/jovens n
promoção de um espaço educativo e de reflexão para os adolescente/jovens e suas famílias.

De janeiro a Dezembro de 2013 foram atendidos um total de 188 jovens no Programa, sendo: 
10 jovens no Centro Olímpico de B
no Gama, 37 no Recanto das Emas, 30 no Riacho Fundo I, 20 em Samambaia, 18 em Santa Maria, 16 em 
São Sebastião, 06 em Sobradinho que iniciou as atividades no mês de julho de 2013, o Cen
Setor O iniciara as atividades com o PSC dia 06 de janeiro de 2014.
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Iniciação Desportiva (CID) foram registrados o atendimento
 pessoas na Unidade de Santa Maria e 93 pessoas

Secretaria do Idoso e Secretaria de Estado de Saúde  

Escola de Avós, programa da Secretaria do Idoso do
 e oferecer entretenimento ao idoso, por meio de

sempre aos sábados, através de parcerias com as instituições
Olímpicos promovem atividades extras, de cunho

auxiliam na divulgação do evento aos alunos e seus familiares.
a Escola de avós foi realizada nos Centros Olímpicos
48 atendimentos, Riacho Fundo I com 150, Samambaia

Sebastião com 1.258 totalizando 2.162 atendimentos realizados nos Centros 

Programa Prestação de Serviço a Comunidade (PSC), Liberdade Assistida (L
Secretaria de Estado da Criança  

om o objetivo de contribuir na recuperação dos adolecentes/jovens que cumprem medidas 
sócio educativas, possibilita que a medida seja cumprida nos COs, dando ao adolecente 
ambiente saudável e familiar, onde os valores do esporte são vivenciados. Com uma equipe de 
especialistas que compoem a Gerência de Apoio Social dos COs, psicologos, Assistentes Sociais e 
Pedagogas acompanham o trabalho dos adolescente/jovens no cumprimento das atividades, objetivando a 
promoção de um espaço educativo e de reflexão para os adolescente/jovens e suas famílias.

De janeiro a Dezembro de 2013 foram atendidos um total de 188 jovens no Programa, sendo: 
razlândia, 25 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 12 na Estrutural, 14 

no Gama, 37 no Recanto das Emas, 30 no Riacho Fundo I, 20 em Samambaia, 18 em Santa Maria, 16 em 
São Sebastião, 06 em Sobradinho que iniciou as atividades no mês de julho de 2013, o Cen
Setor O iniciara as atividades com o PSC dia 06 de janeiro de 2014. 
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atendimento de 126 pessoas na 

pessoas na Unidade de São 

Secretaria do Idoso e Secretaria de Estado de Saúde   

do Governo Federal, tem 
de encontros nos Centros 
instituições de saúde de 

cunho esportivo, para serem 
familiares. 

Olímpicos de Brazlândia com 
Samambaia com 200, Santa 

realizados nos Centros 

 
Liberdade Assistida (L A) e 

om o objetivo de contribuir na recuperação dos adolecentes/jovens que cumprem medidas 
sócio educativas, possibilita que a medida seja cumprida nos COs, dando ao adolecente estar em um 
ambiente saudável e familiar, onde os valores do esporte são vivenciados. Com uma equipe de 
especialistas que compoem a Gerência de Apoio Social dos COs, psicologos, Assistentes Sociais e 

o cumprimento das atividades, objetivando a 
promoção de um espaço educativo e de reflexão para os adolescente/jovens e suas famílias. 

De janeiro a Dezembro de 2013 foram atendidos um total de 188 jovens no Programa, sendo: 
razlândia, 25 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 12 na Estrutural, 14 

no Gama, 37 no Recanto das Emas, 30 no Riacho Fundo I, 20 em Samambaia, 18 em Santa Maria, 16 em 
São Sebastião, 06 em Sobradinho que iniciou as atividades no mês de julho de 2013, o Centro Olímpico do 

785



A parceiria com o programa Liberdade Assistida  foi celebrada no mês de Junho de 2013 e no 
mesmo mês, os adolescente/jovens foram recebidos nos seguintes Centros Olímpicos;
das Emas, Santa Maria, e São Sebastião.

   

Parceria com o Programa o Centro 
Desenvolvimento e Transferência de Renda 

A parceria com o COSE consistem em trabalhar os aspectos biopsicossociais com crianças, 
jovens e adolescentes nas diversas modalidades esportivas, oferecidas no Centro Olímpico, utilizando
como base o esporte. Foi constatado o impacto da parceria na dimi
frequência nos COSEs. 

De Janeiro a Dezembro de 2013 foram matriculados um total de 372 alunos do COSE em 04 
Centros Olímpicos, sendo: 127 no Centro Olímpico de Brazlândia, 91 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 
92 na Estrutural e 62 no Gama. Nos demais Centros Olímpicos não houve procura do COSE
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A parceiria com o programa Liberdade Assistida  foi celebrada no mês de Junho de 2013 e no 
mesmo mês, os adolescente/jovens foram recebidos nos seguintes Centros Olímpicos;
das Emas, Santa Maria, e São Sebastião. 

Centro de Orientação Socioeducativa (COSE) – Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Transferência de Renda  

 
parceria com o COSE consistem em trabalhar os aspectos biopsicossociais com crianças, 

jovens e adolescentes nas diversas modalidades esportivas, oferecidas no Centro Olímpico, utilizando
como base o esporte. Foi constatado o impacto da parceria na diminuição da evasão e aumento da 

De Janeiro a Dezembro de 2013 foram matriculados um total de 372 alunos do COSE em 04 
Centros Olímpicos, sendo: 127 no Centro Olímpico de Brazlândia, 91 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 

l e 62 no Gama. Nos demais Centros Olímpicos não houve procura do COSE
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A parceiria com o programa Liberdade Assistida  foi celebrada no mês de Junho de 2013 e no 
mesmo mês, os adolescente/jovens foram recebidos nos seguintes Centros Olímpicos; Brazlândia, Recanto 

 

Secretaria de Estado de 

parceria com o COSE consistem em trabalhar os aspectos biopsicossociais com crianças, 
jovens e adolescentes nas diversas modalidades esportivas, oferecidas no Centro Olímpico, utilizando-se 

nuição da evasão e aumento da 

De Janeiro a Dezembro de 2013 foram matriculados um total de 372 alunos do COSE em 04 
Centros Olímpicos, sendo: 127 no Centro Olímpico de Brazlândia, 91 em Ceilândia (Parque da Vaquejada), 

l e 62 no Gama. Nos demais Centros Olímpicos não houve procura do COSE. 
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Data 
Participantes 

no Centro 
Olímpico 

Eventos Realizados 

Brazlândia  
1 21/01/2013 28 Corrida de Reis Mirim. 
2 26/01/2013 14 Corrida de Reis adulto.  
3 28/02/2013 20 Visita dos atletas de Basquete da NBB ao Centro Olímpico de Ceilândia. 
4 04/04/2013 147 Palestra virando o Jogo contra as drogas pela equipe do IAV e Força Jovem.  
5 02/05/2013 20 Atendimento dentário para  alunos com idade de 04 a 13 anos. 
6 

06/05/2013 4 
Lançamento do programa futuro campeão no centro de convenções Ulysses Guimarães - 
participaram do evento 04 alunos do programa futuro campeão de atletismo. 

7 10/05/2013 14 Visita ao Clube de Golfe de Brasília. 
8 11/05/2013 2  Torneio de Bocha no Centro Olímpico de Ceilândia 
9 20/05/2013 e 

21/05/2013 700 Transversalização do tema "driblando a violência”. 

10 24/05/2013 210 Palestra com Leila Barros – IAV, tema: Sou diferente, mas quem não é?  
11 28/05/2013 14 Festival de voleibol integração Brasil / Colômbia no Centro Olímpico de Samambaia. 
12 17/06/2013 25 Visita à exposição Ídolos do Esporte no Instituto Cervantes.  
13 03/07/2013 40  Treino da seleção brasileira de voleibol no ginásio Nilson Nelson. 
14 11/07/2013 300 Ação pedagógica para os alunos. 
15 16/07/2013 400 Ação pedagógica para os alunos com diversas brincadeiras.  
16 19/08/2013 50 Palestra do tema “Primeiros Socorros”, ministrado pelo CBNDF-7º GB. 
17 23/08/2013 200 Palestra do IAV ‘Encontro com Leila Barros’. 
18 25/08/2013 13 1ª partida da copa Sesquinho 2013 no SESC de Taguatinga Sul. 
19 27/08/2013 200 Palestra do IAV “Descobrindo o sabor do saber” com Leila Barros 
20 29/08 e 30/08 800 Festival interno. 
21 31/08/2013 18 2ª partida da copa Sesquinho 2013 no SESC de Taguatinga Sul. 
22 02/09/2013 9 Amistoso de voleibol com alunos do COB x SESC de Taguatinga Norte. 
23 03/09 e 04/09 600 Continuação do Festival Interno  
24 04/09 e 06/09 20 Jogos de basquete e Futebol Society no JISEBRAZ. 
25 04/09/2013 12 Amistoso de voleibol com os alunos do COB X CID de Brazlândia. 
26 17/09/2013 10 Foram realizadas as 8ª de finais da copa Sesquinho 2013 no SESC de TAGUATINDA Sul. 
27 19/09 e 20/09 800 Festival Interno II. 
28 05/10 e 06/10 200 Jogos Intercentros no centro olímpico do Gama. 
29 11/10/2013 77 Palestra com a Leila Barros. 
30 29/10 a 31/10 17 Semana dos amigos, com 17 participantes. 
31 05/11/2013 154 Apresentação do grupo de Teatro do DETRAN com a peça “Levando a Vida na Faixa”. 
32 12/11  e 

14/11/2013 
68  Cozinha Brasil do SESI com os alunos do centro e a comunidade em geral. 

33 13/11 e 
14/11/2013 251 Mutirão para emissão de atestado médico para jovens e adultos, com parceria da Regional 

de Saúde de Brazlândia. 
34 21/11/2013 176 Foi realizado pelo DETRAN o evento JOGOTRAN, jogo educativo sobre leis de trânsito. 
35 22/11/2013 171 Mutirão de atestado médico.  
36 23/11/2013 221 Parceria do C.O. B com a Regional de Saúde a “Escola de Avós”. 
37 22/12/2013 39 Final do Torneio de futebol feminino no Estádio Mane Garrincha. 
38 17/01/2013 350 Qualidade de vida em ação com alunos da Capoterapia e Ginástica 
39 20/01/2013 30 Corrida de Reis Mirim. 
40 26/01/2013 26 Foi realizado corrida de Reis adulto. 
41 

06/02/2013 100 Foi realizada pela equipe do PSF trabalho de conscientização e prevenção, houve palestra e 
distribuição de preservativos. 

42 
21/02/2013 30 

Clínica de Natação CBDA Correios, um dia de treinamento dos nadadores da seleção 
Brasileira de Natação. 

43 28/02/2013 1.200 Apresentação dos atletas do Basquete da NBB e alunos dos outros Centros Olímpicos. 
44 05/04/2013 250 Ensaio de abertura da III Olimpíada da Faculdade Anhanguera Santa Terezinha . 
45 08/04/2013 2.250 3ª Olimpíadas da Faculdade Anhanguera Santa Teresinha. 
46 01/05/2013 17 1º CORRIDA TERABYTE DO SINDPD-DF. 
47 11/05/2013 8 Visita Clube de Golfe de Brasília 
48 13/06/2013 33 Visita ao Festival CINEFOOT TOUR BRASÍLIA 2013, no auditório do Museu Nacional.  

Ceilândia  
49 24/06/2013 120 Jogos escolares do distrito federal.  
50 02/07/2013 14 Visita ao Correio Braziliense para conhecer o projeto leitor do futuro. 
51 03/07/2013 40 Treino da seleção brasileira de voleibol no ginásio Nilson Nelson. 
52 19/08/2013 120 Jogos Escolares do Distrito Federal da modalidade de Futsal. 
53 26/08/2013 80 Jogos Escolares do Distrito Federal da modalidade de Futsal.  
54 31/08/2013 150 Festival Esportivo com as competições de atletismo e bocha para idoso. 
55 02/09/2013 70 Jogos Escolares do Distrito Federal com a modalidade de futsal.  
56 14/09/2013 800  Festival Esportivo das modalidades de Atletismo, Natação e Voleibol. 
57 25/10/2013 870 Oficina do Projeto portas abertas a cidadania da Secretaria de Estado de Fazenda.  
58 25/10/2013 200 Batizado de capoeira com os alunos do centro olímpico, com o professor Willian Jonathan. 
59 

08/12/2013 925 Foi realizado pela Secretaria de Estado de Habitação- SEDHAB o mutirão das escrituras de 
Ceilândia. 

60 
22/12/2013 50 

Foi realizada a ida dos alunos para assistir a final do Jogo da Seleção Brasileira de Futebol 
no estádio Mane Garrincha.  

61 20/01/2013 6 Corrida de Reis Mirim. 
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62 
21/02/2013 45 Clinica de Natação CBDA Correios, aonde vivenciarem um dia de treinamento dos nadadores 

da seleção Brasileira de Natação. 
63 19/04/2013 250  Balonismo, realizado pela secretaria de esportes.  
64 09/05/2013 13 Visita ao Clube de Golfe de Brasília. 
65 11/05/2013 40 Espetáculo da turma da Mônica no Ginásio Nilson Nelson. 
66 18/05/2013 38 Copa Brasília de Ginástica Rítmica e acrobática no colégio Marista João Paulo Segundo. 
67 20/06/2013 60 Hidroginástica junina no período noturno. 
68 27/06/2013 50 Apresentação teatral com o grupo Teatro de Caixote-UNB. 
69 03/07/2013 40  Treino da Seleção brasileira de voleibol no ginásio Nilson Nelson. 

Estrutural  
70 18/07/2013 21 Amistoso entre Centro Olímpico e o time Zenit-Paranoa  
71 

19/07/2013 105 Sessão de cinema no Ginásio do Centro Olímpico para assistirem ao filme “Hotel 
Transilvânia” 

72 24/07/2013 45 Passeio ao Zoológico. 
73 25/07/2013 811 Festival esportivo. 
74 01/08 e 02/08 120 Oficina da Cozinha Brasil. 
75 19/09/2013 678 Torneio Esportivo LINS. 
76 10/10/2013 1103 Festa do dia das crianças. 
77 29/10 a 31/10 12 Semana do amigo, (aulas experimentais para os amigos dos alunos). 
78 04/11, 05/11, 

06/11 e 
08/11/2013 

694 Jogos Interescolares Guará 2013. 

79 

17/11/2013 
2.870 

Circuito de corrida SESP 2013 no Gama, com a participação dos centros olímpicos de 
Brazlândia, Estrutural. Gama, Recanto das Emas, Santa Maria, Sobradinho, Setor “o” e 
comunidade. 

80 28/11/2013 58 Cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais 2013 Gymnasiade no Ginásio Nilson Nelson. 
81 

03/12/2013 400 Foi realizado pela Gerência de esporte da Administração o Festival Esportivo das Escolas 
Públicas da Estrutural. 

82 
06/12/2013 

65 Passeio para o Autódromo de Brasília, para o projeto social da Fórmula Turck kids 
patrocinada pela Petrobras Distribuidora. 

83 
22/12/2013 48 Foi realizado a ida para o Estádio Nacional Mané Garrincha para assistir o jogo da Seleção 

Brasileira de Futebol Feminino. 
84 20/01/2013 14 Corrida de Reis Mirim.  
85 26/01/2013 17 Corrida de Reis adulto.  
86 04/02/2013 200 Entrega de material escolar para 200 crianças, Organizado pelo do 9º Batalhão do Gama. 
87 04/02/2013 3 Foi cedido à pista de atletismo do Centro Olímpico para Federação de Árbitros de Futebol. 
88 28/02/2013 29 Visita dos atletas de Basquete da NBB ao Centro Olímpico de Ceilândia 
89 

02/03/2013 160 
Jogo amistoso no Estádio Bezerrão entre alunos do Centro Olímpico do Gama e da 
Escolinha do Santos Futebol Clube. 

90 
08/03/2013 318 1ª Feira da Mulher evento em comemoração ao dia da mulher em parceria com a regional de 

Saúde do Gama. 
91 09/03/2013 2 Copa Brasil Centro Norte Nordeste de Tênis de Mesa na AABB. 
92 09/03/2013 60 Clínica de Karatê no ginásio do CAVI no Guará com os campeões mundiais de Karatê. 
93 16/03/2013 4 Festival IJC/ Caixa de atletismo 2013 no Centro Olímpico da Ceilândia. 
94 16/03/2013 40 Abertura do campeonato da Fundação Criança no Estádio Bezerrão 
95 16/03/2013 2 Festival IJC/ Caixa de atletismo 2013 no Centro Olímpico da Ceilândia. 
96 23/03/2013 16 Liga Brasília de Voleibol no Colégio Marista 609 Sul 
97 20/04/2013 56 Amistoso das categorias de base do Futebol Society COGAMA X C.O Santa Maria. 
98 20/04/2013 26 Copa Leonardo da Vinci de Handebol. 
99 09/05/2013 13 Visita ao Clube de Golfe de Brasília. 
100 11/05/2013 1 1º campeonato de Bocha do Centro Olímpico de Ceilândia. 
101 

18/05/2013 30 
Campeonato de Handebol no Maristão L4 Asa Sul, com a participação das equipes 
masculina e feminina do Centro Olímpico. 

Gama 
102 18/05/2013 10 Entrevista do Balanço Geral da Rede Record em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha. 
103 30/05/2013 300 Jogos da UNIPLAC. 
104 13/06/2013 16 Visita ao Festival CINEFOOT TOUR BRASÍLIA 2013, no auditório do Museu Nacional. 
105 03/07/2013 40 Treino da Seleção Brasileira de Voleibol no Ginásio Nilson Nelson. 
106 22/07 a 28/07 68 1ª Copa do Brasil Serra Dourada realizada em Itapuranga/GO. 
107 

26/07 a 28/07 4 
Curso de classificação funcional da modalidade de Rugby com a capacitação dos 
professores da Coordenação de Pessoas com Deficiência realizada pela Associação 
Brasileira de Rugby,  

108 05/10 e 06/10 2.017 Jogos Intercentros 2013. 
109 09/10/2013 700 Festa em comemoração ao dia das crianças. 
110 

27/10/2013 70 Foi realizado pela federação Candanga de Karatê do DF o circuito Brasiliense de Karatê 
2013 no centro olímpico de Samambaia. 

111 
01/11/2013 98 

Foi realizado pelo IDECACE e ministrado pelo Jardel Gregório a palestra com o tema 
“Esporte com ferramenta de Inclusão Social”. 

112 01/11/2013 59 Jogo educativo do Detran para alunos de 07 a 13 anos.  
113  06/11/2013  188 Foi realizado pelo DETRAN o espetáculo “Levando a Vida na Faixa”, com 188 participantes. 
114 12/11 à 

15/11/2013  800 Semana Paralímpica. 

115 21/11/2013 600 Festival musical. 
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116 22/11 e 
23/11/2013 

800 , III Mostra Cultural Afro-Brasileira, com varias atrações, músicas, teatro, dança e exposições 
pedagógicas e artesanatos. 

117 26/11 e 
27/11/2013 1.600 1° Feira de trocas do Centro, onde cada aluno poder á trazer brinquedos, livros, roupas e 

sapatos, para a realização das trocas. 
118 01/12/2013 43 4° Etapa do Circuito de Corrida SESP,  no centro olímpico de Samambaia. 
119 

04/12/2013 

50 

Foi realizado o evento regional do Gama-HRG, “terapia ocupacional”, com dança sênior, 
modalidade terapêutica que objetiva trabalhar com o publico com diagnóstico de mal de 
Parkinson, Alzheimer, acidente vascular cerebral, que estão em atendimento no ambulatório 
de terapia ocupacional no HRG. 

120 22/12/2013 51 Ida ao Estádio Nacional Mané Garrincha para assistir o jogo da Seleção Brasileira x Chile. 
121 20/01/2013 15 Corrida de Reis Mirim. 
122 21/01/2013 25 Oficina de saúde financeira em parceria com o Banco do Brasil. 
123 26/01/2013 6 Corrida de Reis adulto. 
124 

21/02/2013 44  Clinica de Natação CBDA Correios, aonde vivenciarem um dia de treinamento dos 
nadadores da seleção Brasileira de Natação. 

Recanto das Emas  
125 28/02/2013 29 Visita dos atletas de Basquete da NBB ao Centro Olímpico de Ceilândia. 
126 17/06/2013 245 Jogos Interclasse da Escola 801 com a participação de 245 pessoas. 
127 03/07/2013 40 Treino da seleção Brasileira de voleibol no Ginásio Nilson Nelson. 
128 10/08/2013 2 2ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Parabadminton. 
129 20/09/2013 332 Palestra: Jogo da vida com Leila Barros. 
130 20/12/2013 1.736 Comemoração de Natal.  
131 10/05/2013 13 Visita de ao Clube de Golfe de Brasília 

Riacho Fundo I  
132 03/06/2013 90 Interclasse das escolas do Riacho Fundo I, Riacho Fundo II e Núcleo Bandeirante. 
133 03/07/2013 40 Treino da seleção Brasileira de voleibol no Ginásio Nilson Nelson. 
134 

07/02 e 08/02 15 Treino do time de futsal dos surdos, organizado pela Federação Brasiliense Desportiva dos 
Surdos de Samambaia. 

135 
21/02/2013 37  Clinica de Natação CBDA Correios, aonde vivenciarem um dia de treinamento dos 

nadadores da Seleção. 
136 25/02/2013 12 Oficina de saúde financeira em parceria com o Banco do Brasil. 
137 28/02/2013 46 Visita dos atletas de Basquete da NBB ao Centro Olímpico de Ceilândia. 
138 02/03/2013 12 Oficina de saúde financeira em parceria com o Banco do Brasil. 
139 

10/03/2013 65 1º Torneio Candango de Natação e de Vôlei de areia dos Surdos organizado pela Federação 
Brasiliense Desportiva dos Surdos de Samambaia. 

140 22/04/2013 40 Ação de automassagem LianLong da unidade básica de saúde. 
141 29/04/2013 40 Ação de automassagem LianLong da unidade básica de saúde 
142 01/05/2013 32 1º CORRIDA TERABYTE DO SINDPD-DF. 
143 06/05/2013 26 Ação de automassagem LianLong da unidade básica de saúde. 
144 13/05/2013 26 Ação de automassagem LianLong da unidade básica de saúde 
145 20/05/2013 26 Ação de automassagem LianLong da unidade básica de saúde 

Samambaia  
146 

28/05/2013 125 
Festival de Voleibol Integração Brasil/ Colômbia com os Atletas da Delegação da Colômbia, 
dos Centros Olímpicos de Samambaia, Santa Maria, Gama, Ceilândia, CID Riacho Fundo I, 
Brazlândia, futuro Campeão de Voleibol, e a equipe de Voleibol adaptado de Brasília. 

147 10/06/2013 208 Jogos Escolares do DF. 
148 13/06/2013 33 Festival CINEFOOT TOUR BRASÍLIA 2013, no auditório do Museu Nacional. 
149 24/06/2013 38 Palestra sobre o tema violência domestica do NEPAV para Professores e Estagiários. 
150 23/07/2013 29 Visita ao Correio Braziliense para conhecer o projeto Leitor do Futuro. 
151 08/08/2013 240 Votação para escolha do nome do Mascote da Gymnasiade. 
152 24/08/2013 62 Festival esportivo na modalidade Futsal. 
153 25/08/2013 78 Festival esportivo na modalidade Voleibol. 
154 21/10/2013 23 Juramento a bandeira pela Junta Militar de Samambaia. 
155 19/11/2013 16 Copa Arimatéia de Futsal. 
156 21/11/2013 186 Juramento à Bandeira organizado pela Junta Militar de Samambaia. 
157 25/11/2013 150 Foi realizado pelo DETRAN o espetáculo “Levando a Vida na Faixa”. 
158 27/11/2013 24 Abertura dos Jogos Gymnasiade no ginásio Nilson Nelson. 
159 

28/11/2013 1.700 
Torneio de Futebol da Administração Regional de Samambaia, e Festival de Ginástica 
Rítmica. 

160 02/12/2013 155 Formatura da Escola Classe 121. 
161 20/01/2013 20 Corrida de Reis adulto  
162 21/02/2013 37 Visita dos atletas de Basquete da NBB ao Centro Olímpico de Ceilândia. 
163 

28/02/2013 30 
Clinica de Natação CBDA Correios, aonde vivenciarem um dia de treinamento dos nadadores 
da seleção Brasileira de Natação. 

164 
28/02/2013 14 14 alunos do projeto futuro campeão participaram no Nilson Nelson do Festival de 

Habilidades e show de enterradas NBB. 
165 01/03/2013 22 Oficina de saúde financeira em parceria com o Banco do Brasil com 22 participantes. 
166 11/03 a 15/03 4 Festival IJC/ Caixa de atletismo 2013 no Centro Olímpico da Ceilândia. 
167 22/03/2013 252 Palestra virando o Jogo contra as drogas pela equipe do IAV e Força Jovem. 
168 08/04/2013 50 Amistoso entre o futuro campeão de Basquete contra o colégio Projeção na categoria mirim. 
169 08/05/2013 13 Visita ao Clube de Golfe de Brasília 
170 01/07/2013 40 Treino da seleção brasileira de voleibol no ginásio Nilson Nelson. 
171 12/07/2013 154 Início das Olimpíadas dos colaboradores,. 
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A Escola de Esporte é uma ação da Secretaria de Estado de Esporte – SEsp que acontece há 

39 anos no Distrito Federal, tendo como principais objetivos:  
• Incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 6 a 17 anos; 
• Integrar o adulto e a pessoa da 3º idade em programas que estimulem um hábito de vida 

saudável; 
• Propiciar a prática de atividade física aos Portadores de Necessidades Especiais; e 
• Formar equipes esportivas que possam revelar talentos para o cenário esportivo. 
 
São ofertadas diversas modalidades esportivas: Alongamento, Condicionamento Postural, 

Ginástica Localizada, Mat Pilates, Ritmos, Judô, Karatê, Musculação, Ginástica Acrobática, Natação, 
Natação Adaptada, Polo Aquático, Deep Water, Saltos Ornamentais, Nado Sincronizado, Tênis de Campo e 
Ciclismo, com turmas em  dois dias semanais (3ª e 5ª ou 4ª e 6ª) com horários entre 06h e 22h, sendo que 
para as turmas de equipe, o horário é diferenciado. Os alunos podem praticar até duas modalidades 
diferentes por semestre. 

As atividades esportivas acima citadas são realizadas nas instalações físicas da Secretaria de 
Esporte:  Ginásio Nilson Nelson, Autódromo Nelson Piquet e Conjunto Aquático, exceto às segundas feiras, 
para a manutenção e limpeza dos próprios da SEsp. 

A Renovação de Matrículas acontece ao final de cada semestre. Neste caso é dado ao aluno 
duas opções de data. Na primeira, ele faz a renovação mantendo sua turma original, isto é, mesma 
modalidade, dia e horário. Na segunda, ele pode alterar dia e/ou horário dentro da mesma modalidade.  

172 02/09/2013 400 Palestra  com Leila Barros e o professor e psicólogo Paulo o tema “Limites com Amor”. 
Santa Maria  

173 24/09/2013 900 Festival Interno II 2013. 
174 24/09 e 

25/09/13 17  Abertura dos jogos Escolares, JESM 2013 no CAIC. 

175 27/09/2013 16 Amistoso de Basquete (Futuro Campeão) X Colégio Projeção. 
176 27/09/2013 230 Abertura dos jogos Intercentros. 
177 07/10/2013 22 Jogos do JESM 2013 das equipes de futsal pré-mirim e mirim (masculino e feminino). 
178 08/10/2013  01 Jogos do JESM no colégio Paloma com a modalidade bocha. 
179 09/10/2013 16 Campeonato FBDF 2013, com a participação do Futuro Campeão de Basquete. 
180 09/10/2013 520 Festa das Crianças. 
181 09/10/2013 17 Jogos JESM 2013 com as equipes de futsal categoria mirim feminino e pré-mirim masculino. 
182 10/10/2013 350 Palestra com Leila Barros. 
183 

10/10/2013 10 Campeonato FBDF 2013 na UNICEUB da categoria Infantil, com a participação de do Futuro 
Campeão de Basquete. 

184 
18/10/2013 4 

Participação de 04 alunos do CPD e dos professores na inauguração do Centro Olímpico do 
Setor “O” Ceilândia 

185 28/11/2013 58 Palestra ministrado pelo Dr. Rodrigo (vencedor do programa Jovem Cientista 2012). 
186 18/12/2013 898 Festa de Natal e o Festival de Natação e Hidroginástica. 
187 11/03a 15/03 24 Oficina de saúde financeira em parceria com o Banco do Brasil. 
188 26/03/2013 475 Campeonato de Karatê Circuito São Sebastião. 
189 01/07/2013 40 Treino da seleção brasileira de voleibol no ginásio Nilson Nelson. 
190 03/07/2013 100 Sarau pelo Instituto Federal de Brasília  
191 31/07/2013 400 5º conferência das cidades com a participação de 400 pessoas. 
192 02/08  406 Abertura do Festival Esportivo 2013 da Fundação Assis Chateaubriand 
193 25/08/2013 650 Escola de Avós. 

São Sebastião  
194 

10/09/2013 100 Foi realizado pela Administração e SEBRAE o seminário do Ministério da Integração 
Nacional, com 100 participantes. 

195 
12/09/2013 25 

Foi realizado pelo SEBRAE juntamente com a Administração o evento da Secretaria da 
Mulher, com o curso de artesanato. 

196 18/09/2013 738 3º Festival Esportivo da FAC. 
197 28/09/2013 204 Reunião de pais e responsáveis. 
198 29/11/2013 358 Foi realizado pelo DETRAN uma peça com o tema: “Levando a Vida na Faixa”. 
199 01/11/2013 15 Seletiva de Judô. 

Setor O  
200 31/10/2013 323 Foi realizada pelo Jardel Gregório a palestra sobre Esporte, com 323 participantes. 
201 28/11/2013 82 Final do campeonato de Futebol Feminino no Estádio Mane Garrincha. 
202 28/11/2013 323 Foi realizada pelo Jardel Gregório a palestra sobre Esporte.  
203 31/10/2013 1.118 Confraternização de todas as turmas de idosos e adultos. 

Sobradinho  
204 26/11/2013 75  Abertura da Gymnasiade. 
205 28/11/2013 66 Torneio Interno.  

 
 Total  45.531 
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As matrículas novas acontecem após levantamento das vagas remanescentes, aquelas que 
não foram renovadas pelos alunos. Assim, abre-se para a comunidade, em data específica, a oportunidade 
de se matricular nas turmas que ainda possuem vagas disponíveis.  Este processo é feito do seguinte 
modo: o aluno comparece à Secretaria de Cursos, preenche a Ficha de Inscrição e escolhe a 
modalidade/dia/horário de seu interesse. Havendo vaga ele recebe um documento de Confirmação de 
Matrícula que contém todas as informações necessárias para que ele possa concluir esta etapa.  

O Decreto nº 33.449, acima mencionado, estipula como será feita a arrecadação da Escola de 
Esporte. Os valores a serem pagos pelos alunos são depositados em conta bancária do Banco Regional de 
Brasília ao Fundo de Apoio ao Esporte.  

Este Decreto também prevê casos onde haverá isenção de pagamento. Ficam isentos os 
alunos: 

• Alunos da rede pública de ensino do DF; 
• Portadores de Necessidades Especiais – PNE; 
• Com mais de 60 anos – 3ª idade; 
• Integrantes – crianças - das equipes de diversas modalidades; 
• Hipossuficientes. 
No 1º semestre de 2013 foram ofertadas para a comunidade do DF 4.761 vagas em 17 

modalidades de práticas desportivas. Destas, 4.273 foram preenchidas.  
Em função do calendário diferenciado em 2013, devido às obras de reforma no Complexo 

Aquático, não foram oferecidas matriculas novas para o 2º semestre de 2013. A oferta das vagas e o 
quantitativo de alunos matriculados no 1º semestre, de acordo com cada modalidade, são apresentados na 
tabela abaixo: 

Modalidades 
1º semestre - 2013 

Nº vagas ofertadas  Nº alunos matriculados  
1 Alongamento 125 130 
2 Ciclismo 125 66 
3 Condicionamento Postural 40 38 
4 Deep water 325 339 
5 Ginástica Acrobática 60 62 
6 Ginástica Localizada 125 127 
7 Judô 160 145 
8 Karatê 160 177 
9 Mat pilates 132 135 

10 Musculação 1098 911 
11 Nado Sincronizado 92 67 
12 Natação 1776 1620 
13 Natação Adaptada 6 6 
14 Polo Aquático 252 165 
15 Ritmos 50 69 
16 Saltos Ornamentais 100 103 
17 Tênis de Campo 135 113 

TOTAL 4.761 4.273 
 

O total de alunos matriculados pode ser dividido em três segmentos: Jovens de 06 a 17 anos: 
1.274, adultos: 2.479 e 3ª idade: 536. Este tipo de segmentação já pode ser analisado comparativamente 
com o intuito de verificar se a meta de aumentar a participação dos jovens na prática de atividades físicas 
foi atingida. A tabela abaixo apresenta os dados a serem analisados: 

A queda no quantitativo de alunos por idade deve-se ao fato da especificidade do exercício em 
função das obras de reforma do Complexo Aquático para a realização dos Jogos da Gymnasíade, não 
havendo, assim, a oferta de novas vagas para o 2º semestre. Os dados acima referem-se apenas ao 1º 
semestre de 2013. 

Salientamos que os dados abaixo referem-se apenas ao período correspondente ao 1º 
semestre de 2013. 

Jovens de 06 a 17 anos  1º sem/2013 
Total 1721 

Rede Pública 582 

 
Os dados da arrecadação não podem ser contabilizados linearmente. Seguem tabela e gráfico 

para apresentar os dados extraídos no período de 2009 a 2013: 
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Arrecadação da Receita Fonte  120 
Arrecadação Anual  Valores  

Ano 2009 394.315,56 
Ano 2010 362.069,93 
Ano 2011 429.894,15 
Ano 2012 456.297,00 

1o.Sem 2013 223.403,00 
 
 

 
 

 
A seguir, é apresentada a tabela com os dados relativos às isenções para o 1º semestre de 

2013:  
 

Período  1º sem 2013 
PNE 80 
3ª IDADE 536 
EQUIPES 447 
HIPOSSUFICIENTES 43 
Clube SEsp 44 
Alunos da Rede Pública 582 
Total não pagantes 1732 
Total de pagantes 3023 

Total de Alunos  4755 

 
A Escola de Esporte participou dos seguintes eventos durante o 1º semestre de 2013, 

conforme tabela abaixo:  
 

 
1º Semestre de 2013 – Eventos Esportivos – Professo res 

Modalidade  Data/Evento  Resultado  
  
 
Natação 
 

23/02 – I Etapa – Circuito ABRAMN – XIV 1500m 
16/03 - II Etapa – Circuito ABRAMN 
 
20/04 – III Etapa – Circuito ABRAMN 

Participação de 09 atletas 
Participação de 32 atletas, 45 medalhas. 
Participação de 57 atletas (Sesp em 1º lugar) 

  
Natação 

07/04 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa I – INF/JUV/Junior 
13/04 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa I – PM/Mirim/Petiz 

Participação de 43 atletas 
Participação de 23 atletas 

  
 
 
Natação 

06 e 07/04 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa I – INF/JUV/Junior 
13/04 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa I – PM/Mirim/Petiz 
04/05 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa II – INF/JUV/Junior 
15 e 16/06–FEN–FDA/DF/2013 – Etapa III– INF/JUV/Junior 
22 e 23/06 - JOGOS ESCOLARES DO DF 2013 – NATAÇÃO 
- 12 A 14 ANOS 
29/06 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa II – PM/Mirim/Petiz 
 

Participação de 43 atletas 
Participação de 23 atletas 
Participação de 23 atletas (Sesp 2º lugar) 
Participação de 28 atletas (Sesp 2º lugar) 
Participação de 15 atletas (08 medalhas). 
Participação de 13 atletas (6º lugar). 

 
 
 
 
Karatê 

1. 09 e 10/03 – Clínica de SHIAI KUMITE 
2. 13/04 – Circuito Brasiliense de Karatê – Etapa São 

Sebastião 
3. 31/05, 01 e 02/06 – Campeonato Brasileiro de 

Karatê/GO – 1ª fase 
 

4. 22/06 - Campeonato Brasileiro de Karatê/DF – 2ª 

Participação de 21 atletas 
Participação de 24 atletas 
Participação de 13 atletas, sendo 04 medalhas 
de ouro, 05 medalhas de prata e 02 medalhas 
de bronze 
Participação de 13 atletas, sendo 15 medalhas 
de ouro, 06 medalhas de prata e 04 medalhas 

0,00
50.000,00

100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
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1º Semestre de 2013 – Eventos Esportivos – Professo res 

Modalidade  Data/Evento  Resultado  
fase de bronze. 

  
 
Natação 

23/02 – I Etapa – Circuito ABRAMN – XIV 1500m 
16/03 - II Etapa – Circuito ABRAMN 
20/04 – III Etapa – Circuito ABRAMN 

Participação de 09 atletas 
Participação de 32 atletas, 45 medalhas. 
Participação de 57 atletas (Sesp em 1º lugar). 

  
 
Natação 

06 e 07/04 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa I – INF/JUV/Junior 
13/04 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa I – PM/Mirim/Petiz 
04/05 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa II – INF/JUV/Junior 
29/06 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa II – PM/Mirim/Petiz 

Participação de 43 atletas 
Participação de 23 atletas 
Participação de 23 atletas  
(Sesp 2º lugar) 

  
 
 
 
 
 
Ginástica 
Acrobática  

21/02 – Intervalo do Jogo de Basquete UNICEUB X 
FLAMENGO 
01/03 - 1o. dia do Jogo da Estrelas NBB 
02/03 - 2o. dia do Jogo das Estrelas NBB 
08/03 - Abertura dos Jogos da Federação Regional do 
Desporto Escolar – Colégio La Salle 
23/03 - Encerramento da Gincana Superação 
21/04 - Aniversário de Brasília 
08/05 - Coroação de Nossa Senhora de Fátima - Igreja 
25/05 - Abertura dos Jogos Internos do SESC – JISESC 
29/05 - Abertura da "Brasília Cup" 
24/06 - Abertura dos Jogos Internos do Colégio Madre 
Carmen Sallés 
01/07 - Abertura dos Jogos Internos do Colégio Visão de 
Formosa 

Participação de 58 atletas 
Participação de 23 atletas 
Participação de 58 atletas 
Participação de 58 atletas 
 
Participação de 23 atletas 
Participação de 58 atletas 
Participação de 10 atletas 
Participação de 58 atletas 
Participação de 58 atletas 
Participação de 58 atletas 
 
Participação de 58 atletas 

 Polo Aquático  29/06 – I Copa Master e Pré-Master de BSB Participação de 15 atletas 
  
 
Judô 

16/03 – Seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional – 
FEMEJU 
11/05 – Festival de Judô DIA DAS MÃES - FEMEJU 
15/06 – 53º JEDF – Etapas: 12 a 14/15 a 17 anos 
06/07 – Copa Unarte de Judô – Academia Unarte 

Participação de 01 atleta 
Participação de 10 atletas 
Participação de 04 atletas  
Participação de 09 atletas  

  
 
Natação 

06 e 07/04 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa I – INF/JUV/Junior 
13/04 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa I – PM/Mirim/Petiz 
04/05 – FEN – FDA/DF/2013 – Etapa II – INF/JUV/Junior 
15 e 16/06–FEN–FDA/DF/2013 – Etapa III– INF/JUV/Junior 

Participação de 43 atletas 
Participação de 23 atletas 
Participação de 23 atletas (Sesp 2º lugar) 
Participação de 28 atletas (Sesp 2º lugar) 

 
É importante salientar que este exercício foi marcado por grandes eventos esportivos no 

Distrito Federal, como a Copa das Confederações, ocorrida no mês de junho e os Jogos Escolares 
Internacionais – Gymnasíade/2013. Esclarecemos que não houve nenhuma alteração de dados para o 
segundo semestre de 2013, tendo em vista que as aulas foram interrompidas em função das obras 
realizadas para os preparativos da realização do evento Gymnasíade/2013. 

O indicador de desempenho: Pessoas atendidas nas Unidades da SESP abrange todos os 
usuários dos onze Centros Esportivo: 465.075 e das Escolinhas de Esporte: 4.273 perfazendo um total de 
atendimentos de 469.348 pessoas. Desta forma, a meta inicialmente estabelecida no segundo ano do PPA 
de 53.000 pessoas atendidas por Centro Esportivo obteve um alcance de 42.279 pessoas atendidas, 
alcançando parcialmente a meta em torno de 79,77%.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 - Construir e manter uma rede de infraestrutura  que propicie a prática esportiva no distrito 
federal. 
 

Indicadores:  

 
Denominação do 

Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente  
Apurado em 

 MM/A.A. 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano  2º  Ano 3º Ano 4º Ano 

Espaços Esportivos 
Disponibilizados 

Unidade 05 31/12/2010 Anual 10/ 
09 

12/ 
02 

14 16 SESP 

Espaços Esportivos 
Mantidos Unidade 05 31/12/2010 Anual 

08/ 
09 

12/ 
15 12 17 SESP 

 
Neste exercício houve a disponibilidade de 02 espaços esportivos: com a inauguração dos 

Centros Olímpico de Ceilândia na QNO 09 e o de Sobradinho, além da construção do Centro Olímpico 
localizado na Administração Regional de Planaltina, com previsão para inauguração no exercício de 2014. 
Ressaltados ainda que foram disponibilizados 03 Emendas Parlamentares para construção de quadras 
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poliesportivas e campo de grama sintética no valor total de R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil), 
tendo os recursos totalmente cancelados por falta de execução. 

Desta forma, a meta inicialmente prevista no segundo ano do PPA não foi alcançada tendo em 
vista que a quantidade desejada para 2013 foi de 12 espaços esportivos disponibilizados, sendo registrado 
o alcance de apenas 02 espaços esportivos. 

Foram registrados 15 espaços esportivos mantidos no exercício de 2013 tais como: onze 
Centros Esportivos, o Estádio de Futebol Bezerrão, o Ginásio Nilson Nelson, Complexo Aquático Ayrton 
Senna e o Autódromo Internacional de Brasília. Desta forma, a meta estabelecida no PPA foi superada em 
25%. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SO CIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dot. Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 

8502 - Administração de Pessoal 12.560.004 14.577.703 14.575.251 14.431.759 

6983 - Administração de Pessoal-Secretaria de Esporte- Plano Piloto 12.560.004 14.577.703 14.575.251 14.431.759 

8504 - Concessão de Benefícios a Servidores 1.426.900 935.950 934.259 934.073 

6975 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Esporte- Plano 
Piloto 1.426.900 935.950 934.259 934.073 

8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerai s 529.000 671.518 602.994 381.584 

6982 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
Esporte- Plano Piloto 529.000 671.518 602.994 381.584 

Total do Programa 14.515.904 16.185.171 16.112.504 15.747.416 

 
Segue quadro com o detalhamento dos contratos firmados com empresas para atender as 

demandas desta Unidade como segue: 
 

Contratos com Vigência 2013  

N.º Original Processo Inicial Objeto Vigência Valor Total do 
Contrato  

022/2008 220.000.224/2008 Transporte de Passageiros Terrestre 03/07/2009 243.116,84 
1º Termo 
Aditivo 

220.000.224/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 02/07/2010 # 

3º Termo 
Aditivo 220.000.224/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 01/07/2011 # 

4º Termo 
Aditivo 

220.000.224/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 01/07/2012 # 

5º Termo 
Aditivo 220.000.224/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 02/07/2013 # 

035/2008 220.000.556/2008 Telefonia Móvel 16/08/2009 74.579,22 
1º Termo 
Aditivo 

220.000.556/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 16/08/2010 # 

2º Termo 
Aditivo 220.000.556/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 13/08/2011 # 

3º Termo 
Aditivo 

220.000.556/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 15/08/2012 # 

4º Termo 
Aditivo 220.000.556/2008 Acréscimo no valor em 25%  R$: 18.644,80 # 18.644,80 

5º Termo 
Aditivo 220.000.556/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 14/08/2013 # 

003/2009 220.000.529/2008 
Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada local/à 
distância 28/02/2010 102.011,32 

1º Termo 
Aditivo 220.000.529/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 26/02/2011 # 

2º Termo 
Aditivo 220.000.529/2008 Acréscimo no valor em 25% R$: 25.502,83 # 25.502,83 

3º Termo 
Aditivo 220.000.529/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 28/02/2012 # 

4º Termo 
Aditivo 220.000.529/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 27/02/2013 # 

5º Termo 
Aditivo 220.000.529/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 27/02/2014 120.246,55 
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Contratos com Vigência 2013  

N.º Original Processo Inicial Objeto Vigência Valor Total do 
Contrato  

011/2009 220.001.174/2008 Manutenção preventiva e corretiva em 2 elevadores do 
Bezerrão 07/04/2010 11.862,60 

1º Termo 
Aditivo 220.001.174/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 06/04/2011 # 

2º Termo 
Aditivo 220.001.174/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 07/04/2012 # 

3º Termo 
Aditivo 220.001.174/2008 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 03/04/2013 # 

012/2010 220.000.188/2010 Impressão e Reprografia SESP/DF 03/05/2011 38.501,88 
1º Termo 
Aditivo 220.000.188/2010 Acréscimo no valor em R$: 8.210,52 # 8.210,52 

2º Termo 
Aditivo 

220.000.188/2010 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 02/05/2012 # 

3º Termo 
Aditivo 220.000.188/2010 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 27/04/2013 # 

003/2011 220.000.628/2010 Empresa de reparo e conservação predial SESP/DF 18/03/2012 3.589.521,67 
1º Termo 
Aditivo 

220.000.628/2010 Prorrogação do prazo de vigência de 12 meses 16/03/2013 # 

CPS 
9912292888/2

012 
220.000.074/2011 Serviços de correios e Telégrafos 17/04/2013 7.912,80 

CPS 29/2012 220.000.411/2012 Prestação de serviços de arbitragem desportiva. 27/06/2013 1.322.453,00 
CPS 30/2012 220.000.411/2012 Prestação de serviços de arbitragem desportiva. 27/06/2013 860.496,00 

CPS 31/2012 220.000.397/2012 Prestação de serviços de eventos desportivos promovidos ou 
apoiados pela SESP 

04/07/2013 948.244,70 

CPS 32/2012 220.000.398/2012 Prestação de serviços de eventos desportivos promovidos ou 
apoiados pela SESP. 04/07/2013 72.890,60 

CPS 34/2012 220.000.396/2012 Prestação de serviços de eventos desportivos promovidos ou 
apoiados pela SESP. 

16/07/2013 398.003,35 

CPS 40/2012 220.000.493/2012 Locação de Banheiros Químicos para suporte aos Eventos 23/08/2013 7.992,00 

CPS 45/2012 220.000.796/2012 
Prestação de serviço de eventos desportivos promovidos ou 
apoiados pela Secretaria de Estado de Esporte do Distrito 
Federal. 

29/10/2013 2.138.926,00 

CPS 48/2012 220.000.796/2012 

Prestação de serviço de eventos desportivos promovidos ou 
apoiados pela Secretaria de Estado de Esporte do Distrito 
Federal, mediante os materiais e quantidades dos itens 
especificados no projeto básico de adesão de fls. 434/452. 

30/10/2013 1.998.963,00 

CPS 49/2012 220.000.796/2012 

Prestação de serviço de eventos desportivos promovidos ou 
apoiados pela Secretaria de Estado de Esporte do Distrito 
Federal, mediante os materiais e quantidades dos itens 
especificados no projeto básico de adesão de fls. 434/452. 

30/10/2013 610.000,00 

CPS 50/2012 220.000.796/2012 

Prestação de serviço de eventos desportivos promovidos ou 
apoiados pela Secretaria de Estado de Esporte do Distrito 
Federal, mediante os materiais e quantidades dos itens 
especificados no projeto básico de adesão de fls. 434/452. 

30/10/2013 223.670,00 

CPS 51/2012 220.000.633/2012 

Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas 
regionais, nacionais e internacionais, visando atender aos 
deslocamentos em viagens oficiais de servidores da 
Secretaria de Estado de Esporte. 

30/10/2013 806.400,00 

CPS 52/2012 220.000.785/2011 

Para a prestação de serviços como Agente de Integração 
para operacionalização de Programa de Estágio junto aos 
Centros Esportivos do Distrito Federal e a escola de Esporte 
do Distrito Federal, para estudantes de nível superior. 

22/11/2013 3.120.876,00 

CPS 54/2012 220.000.981/2012 

O Contrato tem por objeto atender despesas com serviços de 
engenharia de manutenção corretiva e serviços correlatados 
das instalações prediais, instalações elétricas e 
hidrossanitárias, sistema elevatório de esgoto, do sistema de 
proteção contra incêndio, com fornecimento de materiais e 
disponibilização de mão de obra especializada, a serem 
executados nos Centros Olímpicos instalados nas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, que estão sob a 
responsabilidade da CONTRATANTE. 

19/11/2013 9.841.197,58 

CPS 55/2012 220.000.416/2012 

Contratação especializada na prestação de serviço em 
manutenção de telefonia como cabeamento, instalação de 
linha, transferência e demais ocorrências destinadas a 
telefonia, para estabelecer os meios de comunicação dentro 
das dependências da Secretaria de Estado de Esporte. 

11/12/2013 7.520,00 

CPS 71/2012 220.000.958/2012 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de organização, planejamento, promoção e execução 
de eventos, elaboração e fornecimento de infraestrutura no 
que se refere à locação de espaço físico, com mobiliário 
necessário e adequando, fornecimento de layout ou design 

28/12/2013 15.747.689,06 
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Contratos com Vigência 2013  

N.º Original Processo Inicial Objeto Vigência Valor Total do 
Contrato  

para estandes, exposições ou feiras, compreendendo a 
montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações 
elétricas, hidráulicas, de equipamentos e outros serviços 
correlatos. 

CPS 006/2013 220.000.151/2013 

Contratação de empresa especializada em serviço de 
dedetização para o Complexo Ayrton Senna, Conjunto 
Aquático, Autódromo Nelson Piquet, Tenda, Ginásio Nilson 
Nelson, Ginásio Cláudio Coutinho. 

20/11/2013 7.550,00 

CPS 010/2013 220.001.385/2011 

Contratação de empresa especializada em limpeza, 
conservação e manutenção das piscinas e tanques do 
Conjunto Aquático Cláudio Coutinho e dos Centros Olímpicos 
do Distrito Federal. 

02/05/2013 1.283.999,16 

CPS 011/2013 220.000.204/2012 
Contratação de empresa especializada para realizar os 
serviços de manutenção preventiva e corretiva do gramado 
do campo de futebol do Estádio Walmir Campelo. 

02/05/2013 119.900,00 

CPS 012/2013 220.000.466/2013 
Contratação de empresa para serviço de Manutenção no 
Complexo Aquático Cláudio Coutinho na parte 
Pintura/Chuveiro/Elétrico. 

04/09/2013 98.224,31 

CPS 013/2013 220.000.467/2013 Contratação de empresa para serviço de Manutenção no 
Ginásio Nilson Nelson na parte de iluminação e pintura. 08/09/2013 139.993,95 

CPS 014/2013 220.000.396/2012 
Contratação de empresa para serviço de Manutenção parcial 
Ginásio Nilson Nelson na parte da Rede Elétrica 10/09/2013 14.686,55 

CPS 015/2013 220.000.299/2013 Contratação de empresa especializada em engenharia para 
construção da guarita do Centro Olímpico de Sobradinho 08/10/2013 148.896,99 

CPS 017/2013 220.000.540/2013 
Aquisição de mobiliários, incluindo entrega, montagem, 
instalação e garantia, em quantidades estimadas para 12 
(doze) meses. 

03/12/2013 885.786,00 

CPS 018/2013 220.001.385/2011 

Contratação de empresa especializada em limpeza, 
conservação e manutenção das piscinas e tanques dos 
Centros Olímpicos Samambaia, Recanto das Emas, Riacho 
Fundo I e Gama situado no Distrito Federal. 

17/09/2013 550.972,68 

CPS 022/2013 220.000.741/2013 Aquisição de material de consumo – garrafa e sacola 31/12/2013 15.600,00 

 
Segue quadro com o detalhamento dos convênios firmados com entidades sem fins lucrativos 

para implantação de projetos pedagógicos de fomento ás práticas esportivas nos Centros Esportivo como 
segue: 
 

Contrato de Repasse / Convênios  

Convênio  Processo Concedente Objeto Valor 

01/2012-
SESP/DF 

220.001.304/2011 
Secretaria de 
Estado de Esporte 
do DF 

Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas 
esportivas nos Centros Esportivos de Samambaia, São 
Sebastião, Ceilândia e Riacho Fundo I. 

10.028.270,33 

1º Termo 
Aditivo 220.001.304/2011 

Secretaria de 
Estado de Esporte 
do DF 

Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas 
esportivas nos Centros Esportivos de Samambaia, São 
Sebastião, Ceilândia e Riacho Fundo I. 

11.234.279,76 

05/2012-
SESP/DF 220.000.573/2012 

Secretaria de 
Estado de Esporte 
do DF 

Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas 
esportivas nos Centros Esportivos de Recanto das Emas, 
Gama, Santa Maria e Brazlândia 

9.952.055,14 

06/2012-
SESP/DF 220.000.673/2012 

Secretaria de 
Estado de Esporte 
do DF 

Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas 
esportivas nos Centros Esportivos de Estrutural 2.890.000,40 

001/2013-
SESP/DF 220.001.086/2012 

Secretaria de 
Estado de Esporte 
do DF 

Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas 
esportivas nos Centros Esportivos de Sobradinho 2.789.242,10 

002/2013-
SESP/DF 220.001.176/2012 

Secretaria de 
Estado de Esporte 
do DF 

Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas 
esportivas nos Centros Esportivos de Ceilândia (QNO 09) 3.480.361,60 

003/2013-
SESP/DF 220.000.884/2013 

Secretaria de 
Estado de Esporte 
do DF 

Implantação, com apoio financeiro na forma de transferência 
de recursos públicos, de projeto pedagógico de fomento às 
práticas esportivas realizadas nos Centros Olímpicos 
localizados nas Regiões Administrativas de Brazlândia e 
Recanto das Emas 

4.979.868,82 

004/2013-
SESP/DF 

220.000.604/2013 
Secretaria de 
Estado de Esporte 
do DF 

Implantação, com apoio financeiro na forma de transferência 
de recursos públicos, de projeto pedagógico de fomento às 
práticas esportivas realizadas nos Centros Olímpicos 
localizados nas Regiões Administrativas de Gama e Santa 
Maria 

4.996.868,82 

005/2013-
SESP/DF 220.000.533/2013 Secretaria de 

Estado de Esporte 
Implantação, com apoio financeiro na forma de transferência 
de recursos públicos, de projeto pedagógico de fomento às 2.852.035,32 
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Contrato de Repasse / Convênios  

Convênio  Processo Concedente Objeto Valor 

do DF práticas esportivas realizadas no Centro Olímpico localizado 
na Região Administrativa de Estrutural 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Visando o alcance das perspectivas descritas para execução neste exercício foram realizadas 
as seguintes: 

Em preparação e adaptação dos espaços esportivos para a realização do evento denominado 
Gyminasiade/2013: 

� Cobertura, reforma das arquibancadas e vestiários da Piscina do Complexo Aquático Ayrton 
Senna, 

� Reforma das instalações de vários setores do Ginásio Nilson Nelson.  
Descentralizações para Adequação dos Espaços Esport ivos  

Processo  Programa de Trabalho  Objeto  Valor  

112.0000.344/2013 27.812.6206.3048.0002 Reformar e adequar os espaços da piscina 
                        

1.130.717,40  

0053.002.282/2013 27.452.6206.3596.6669 Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura para 
construção de pista de atletismo e bicicletário no CMBDF 

                             
27.240,00  

112.001.068/2013 27.812.6206.3048.0002 

Reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, intervenções no Centro 
de Capacitação Física do corpo de bombeiros e elaboração de 
projetos básicos e executivos para readaptação do Ginásio do 
Cruzeiro. 

                        
5.658.209,00  

220.001.256/2013 27.812.6206.4090.0042 Elaboração de aplicativo móvel para divulgação do evento 
                               

8.000,00  
112.000.344/2013 
e 
220.000.250/2013 

27.812.6206.3048.0002 Renovação contratual para dar continuidade na reforma e 
adequação dos espaços das piscinas- placar eletrônico 

                           
108.691,00  

220.001.331/2013 27.812.6206.4090.0042 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no 
fornecimento de materiais e locação de equipamentos 

                        
2.993.301,00  

220.001.367/2013 27.812.6206.4090.0042 
Contratação de artistas para Cerimônia de Abertura, Dia da Cultura e 
Encerramento da Gymnasiade 

                           
284.300,00  

220.001.331/2013 27.812.6206.4090.0042 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no 
fornecimento de materiais e locação de equipamentos 

                           
500.000,00  

  
  TOTAL 

                      
10.710.458,40  

   
Após a realização das reformas dos espaços esportivos a capital do Brasil recebeu a 

Gymnasiade 2013 – Jogos Mundiais Escolares, o maior evento escolar do mundo, realizado na cidade 
durante os dias 28 de novembro a 03 de dezembro de 2013. 

  Os convênios firmados entre esta Secretaria e o Ministério de Esporte – ME, por meio de 
emendas ao Orçamento Geral da União, foram recepcionadas e incluídas no planejamento para execução 
no decorrer do exercício de 2013, entretanto a situação atual encontra-se em fase de elaboração de projeto. 
Desta forma segue a relação dos contratos de repasses especificados abaixo: 

 Esclarecemos que trata-se de Contratos de Repasses novos e que ao realizar o 
cadastramento no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO os valores foram arredondados 
como segue: 

Contratos de Repasse 

Contrato de Repasse Programa de Trabalho                Objeto Vigência 
Valor  

Contraparti
da 

Repasse  

 
780.086/2012-ME/CAIXA 
Proc.1001446-29/2012 

 
27.452.6206.3596.6669 

Construção de campo 
com grama sintética, na 
Região Administrativa 
do Guará-DF 

 
30/10/2014 

 
54.040,54 

 
912.151,72 

 
779.311/2012-ME/CAIXA 
Proc.1001289-82/2012 

 
27.452.6206.3596.6669 

Construção de campo 
com grama sintética, na 
Região Administrativa 
do Gama-DF 

 
30/10/2014 

 
 

54.040,54 

 
 

964.831,51 

 
779.049/2012-ME/CAIXA 
Proc.1001880-26/2012 

 
27.811.6206.7244.4163 

Reforma e revitalização 
do estádio Valmir 
Campelo Bezerra 
(BEZERRÃO) 

 
30/10/2014 

 
 

42.105,26 

 
 

800.000,00 

 
778.984/2012-ME/CAIXA 

 
27.811.6206.7244.4163 

Revitalização e reforma 
do estádio Antônio Otoni 

 
30/12/2014 
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Proc.1001877-60/2012 Filho (CAVE) 113.679,32 2.159.907,1
6 

 
778.989/2012-ME/CAIXA 
Proc.1001876-44/2012 

 
27.811.6206.7244.4163 

 
Reforma e Revitalização 
do estádio Elmo Serejo 
Farias (SEREJÃO) 

 
30/10/2014 

 
113.679,32 

 
2.159.907,1

6 

Valor total   377.544,98 7.038.902,8
1 

                    
Para execução das ações disponibilizadas na Lei Orçamentária Anual – LOA/2013, além da 

limitação de recursos e da dificuldade de elaboração de projetos viáveis a novidade foi a alteração de ações 
institucionais com o título de PEDF-Projeto Estruturante do Distrito Federal, as quais dependeram 
integralmente da liberação e autorização da Casa Civil do Distrito Federal, gerando mais lentidão na 
tramitação de processos administrativos para execução dos recursos.   

Não foi possível a inclusão de ações oriundas do orçamento participativo, deliberadas como 
prioritárias, para compor o Plano de Aplicação dos Recursos do Distrito Federal que compatibilizou e 
consolidou o Plano de Investimento e Serviço do Distrito Federal, tendo em vista que as demandas 
apresentadas nesta Unidade Orçamentária estavam classificadas na categoria de investimento com valores 
que não correspondiam aos tetos orçamentários disponibilizados pelo órgão gestor. 

As ações consideradas prioritárias do Governo do Distrito Federal como por exemplo a 
realização do evento intitulado: Gymnasíade/2013, programa Boleiros-Ligas de Futebol Amador, projetos: 
Bolsa Atleta e Compete Brasília, reforma de espaços esportivos, apoio a eventos esportivos, manutenção 
dos Centros Olímpico foram executadas na sua integridade, bem como as demais manutenções.   

Foram disponibilizadas 34 (trinta e quatro) emendas parlamentares para execução neste 
exercício. Dessas emendas, apenas 11 (onze) tiveram execução parcial dos recursos, sendo canceladas 23 
emendas parlamentares por falta de projeto. Destaca-se como a maior dificuldade encontrada a falta de 
servidores capacitados na área de elaboração de projetos, não apenas de Emendas Parlamentares mas 
também de ações institucionais. 

Neste exercício o orçamento para o programa 6206 – Esporte e Grandes Eventos Esportivos 
foi contemplado com os créditos orçamentários descritos no quadro abaixo: 

Orçamento Geral  
2013 Emendas Parlamentares  

Autorizado  Executado  Autorizado  Executado  
77.527.844,36 59.922.808,92 4.960.526,00 1.563.272,79 

  

Um dos fatores relevantes para a inexecução das ações, relativas a Emendas Parlamentares, 
dá-se à pela falta de apresentação de projetos básicos executáveis por parte das entidades beneficiadas 
pelas Emendas. Ressaltam-se as dificuldades encontradas pelos técnicos, da área de planejamento e 
orçamento da SEsp, em executar o que se propõem as Emendas Parlamentares, uma vez que não foram 
elaboradas pelos agentes de planejamento desta Unidade e que inexistem informações básicas, como por 
exemplo a apresentação de projeto básico por parte das entidades responsáveis pela execução das 
mesmas. 

Quanto as perspectivas para o exercício de 2014 tem-se a pretensão de realizar o que segue: 
� Capacitação de servidor, 
� Inserir no orçamento para 2014, desta Unidade, e desenvolver o programa Reintegra 

Cidadão. 
� Construir campo com grama sintética, na Região Administrativa do Guará-DF, Construir 

campo com grama sintética, na Região Administrativa do Gama-DF, reformar e revitalizar o estádio Valmir 
Campelo Bezerra (BEZERRÃO), revitalizar e reformar o estádio Antônio Otoni Filho (CAVE), reformar e 
revitalizar o estádio Elmo Serejo Farias (SEREJÃO), com recursos oriundos de contratos de repasses do 
orçamento da União. 

� Proporcionar a continuidade dos projetos: Bolsa Atleta, Compete Brasília e Programa 
Boleiros – Ligas de Futebol Amador, 

� Finalizar as obras do Centro Esportivo de Planaltina. 
� Fomentar o esporte por meio de apoio a diversos eventos esportivos com inclusão dos 

Portadores de necessidades especiais bem como os atletas paralímpicos. 
� Apoiar a Copa do Mundo 2014 no que couber. 
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24.1. FUNDO DE APOIO AO ESPORTE – UO: 34.902 
O Fundo de Apoio ao Esporte – FAE - foi constituído por meio da Lei Complementar nº 326, de 

04 de outubro de 2000, com publicação no DODF em 05/10/2000, Alterada pela Lei Complementar n° 861 
de 11 de março de 2013, com publicação no DODF de 13/03/2013, regulamentado por meio do Decreto de 
n°34.522, de 16 de julho de 2013 com publicação no DODF de n° 179 de 28/08/2013. É um fundo de 
natureza contábil com prazo indeterminado de duração, tendo como objetivo o financiamento de projetos 
esportivos na forma estabelecida em sua legislação e editais. 

O FAE, com Unidade Orçamentária denominada 34.902, conta em sua estrutura com o 
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE – que se define como órgão 
colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Secretaria de Estado de Esporte, cuja função é administrar 
os recursos capitalizados e recebidos pelo FAE. O Regimento Interno do Conselho de Administração do 
Fundo de Apoio ao Esporte estabelece as seguintes competências básicas: 

I.  Analisar e aprovar os projetos apresentados; 
II. Apreciar a realização de convênios e outros ajustes com organismos nacionais e 

internacionais;  
III. Opinar, sobre as prestações de contas dos recursos recebidos pelos interessados; 
IV. Recomendar a aplicação de multas ou outras sanções decorrentes da má utilização dos 

recursos recebidos pelos interessados; 
V. Apreciar, em uma única vez, pedido de reconsideração interposto contra decisão que tenha 

sido tomada anteriormente; 
VI. Opinar sobre os balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais, os demonstrativos da 

execução orçamentária e financeira da receita e despesa do FAE; a proposta orçamentária para o exercício 
seguinte; o programa de trabalho e suas alterações, bem como a solicitação de créditos adicionais; 

VII. Observar as normas vigentes de execução orçamentária, financeira e contábil do Distrito 
Federal, na apreciação dos projetos bem como no exame da prestação de contas dos interessados. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) - - 03 - 03 
Requisitados Órgãos do GDF - - 01 - 01 

Total Geral  - - 04 - 04 
Obs.: Posição em 31/12/2013. 

1. Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO:  

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4090 - Apoio a Eventos  550.000 550.000 0 0 
4091 - Apoio a Projetos  1.631.405 1.631.405 0 0 

Total do Programa  2.181.405 2.181.405 0 0 
 

Conforme Decreto nº 34.522, de 16 de julho de 2013, publicação no Diário Oficial do Distrito 
Federal Nº 146 de 17 de julho de 2013, ficam aprovados o Regulamento do Fundo de Apoio ao Esporte - 
FAE e o Regimento Interno do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE. 

O Fundo de Apoio ao Esporte - FAE, vinculado à Secretaria de Estado de Esporte, criado pela 
Lei Complementar nº 326, de 4 de outubro de 2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº 861, de 
11 de março de 2013, possui natureza contábil, prazo indeterminado de duração, personalidade jurídica 
própria, e tem por objetivo o financiamento de projetos esportivos, na forma estabelecida neste 
Regulamento, de modo a captar e canalizar recursos para viabilizar o Programa de Apoio ao Esporte - PAE. 

O Programa de Apoio ao Esporte - PAE integra o projeto macro de gestão e política de Estado, 
instituído por Lei distrital e implantado pela Secretaria de Estado de Esporte, ouvido previamente o 
Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal - CONEF/DF, tendo como fontes de 
recursos as dotações orçamentárias que lhe forem destinadas e a receita proveniente do FAE, com a 
finalidade de captar e canalizar recursos para: 
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I - proporcionar a todas as camadas da população o livre acesso à prática de atividades 
esportivas; 

II - difundir as manifestações esportivas do Distrito Federal e apoiar os seus respectivos 
praticantes; 

III - promover e desenvolver o esporte amador do Distrito Federal, por meio de intercâmbio 
nacional e internacional; 

IV - contribuir para a formação de hábitos permanentes de atividades físicas, desportivas e 
recreativas; 

V - tornar o produto esportivo do Distrito Federal expressivo; e 
VI - propagar a informação esportiva com qualidade. 
 
O Fundo de Apoio ao Esporte - FAE é constituído dos seguintes recursos: 
 
I - dotações orçamentárias do Distrito Federal; 
II - contribuições e subvenções de instituições financeiras; 
III - contribuições compulsórias das empresas beneficiadas com incentivos fiscais, concedidos 

pelo Distrito Federal, nos termos da legislação em vigor; 
IV - convênios com organismos distritais, nacionais e internacionais; 
V - receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei; 
VI - recursos de multas a que se refere o art. 11, inciso II, da Lei Complementar nº 326, de 04 

de outubro de 2000; 
VII - valores recebidos a título de juros e demais operações financeiras decorrentes da 

aplicação de recursos do próprio Fundo; 
VIII - doações de pessoas físicas ou jurídicas; 
IX - saldos de exercícios anteriores; 
X - aluguéis oriundos do uso das unidades desportivas integrantes da Secretaria de Estado de 

Esporte; 
XI - taxas de matrículas, provenientes das atividades esportivas, mantidas pela Secretaria de 

Estado de Esporte. 

2. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

 No exercício de 2013 o Fundo de Apoio ao Esporte não firmou convênio com nenhuma 
entidade, tendo em vista necessidade primária de publicação de seu regulamento no Diário Oficial do 
Distrito Federal – DODF e, Regimento Interno do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte 
– CONFAE. Todavia, este Regulamento fora publicado em 17 de julho de 2013, através do DODF n° 146, 
que trata do Decreto nº 34.522, de 16 de julho de 2013, que regulamenta e rege as atuações deste Fundo 
de Apoio ao Esporte. 

Tão somente, a partir desta data, o Fundo de Apoio ao Esporte pode dar início as atividades de 
sua competência, dentre elas, a elaboração de Edital de Chamamento Público para firmação de Convênios, 
que, antecipadamente da sua publicação, necessita da análise e aprovação da Procuradoria Geral do 
Distrito Federal – PGDF. 

Assim sendo, este Fundo de Apoio ao Esporte aguarda parecer favorável da análise do Edital 
de Chamamento Público para continuação das suas ações para o exercício de 2014. 
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25. SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E I NOVAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL – SECTI – UO: 40.101 

Criada pela Lei nº 3.029, de 18 de julho de 2002, a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Tecnológico, após ganhar maior escopo de atuação em 2003, passou a chamar-se Secretaria de Estado 
para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Em 2007, recebeu a denominação de Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal - SECTI/DF e a partir do decreto nº 33.356, de 22 de 
novembro de 2011, passou a denominar-se Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Distrito Federal. 

A SECTI trabalha para projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de 
conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia e coordena, no âmbito do Distrito Federal, as políticas 
voltadas para a pesquisa e difusão científica, para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação 
continuada e para implementação de políticas públicas destinadas à democratização do conhecimento e 
distribuição dos benefícios propiciados pela tecnologia, com ênfase na inclusão digital dos cidadãos.  

Composta de  uma Unidade de Administração Geral e três Subsecretarias (Subsecretaria de 
Inclusão Digital e Conteúdos Tecnológicos; Subsecretaria de Desenvolvimento Biotecnológico, Científico e 
da Saúde; Subsecretaria de Políticas, Modernização e Programas), a SECTI possui também, como órgão 
vinculado, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF. 

À Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão integrante da estrutura 
básica da Administração Direta, subordinada ao Governador do Distrito Federal, nos termos do decreto nº 
24.735, de 07/07/2004, compete: 

I. Formular, implementar e coordenar políticas governamentais objetivando o desenvolvimento 
do setor científico e tecnológico do Distrito Federal; 

II. Desenvolver e acompanhar programas de apoio às iniciativas empreendedoras associadas 
ao desenvolvimento científico e tecnológico; 

III. Articular a participação das entidades públicas e privadas no desenvolvimento científico e 
tecnológico; 

IV. Articular ações junto aos Estados e Municípios que compõem a Região Integrada de 
desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, com vistas ao estabelecimento de projetos e 
programas que promovam o desenvolvimento científico e tecnológico; 

V. Fomentar a criação de empresas de base tecnológica; 
VI. Promover a instalação, manutenção e o controle dos empreendimentos inerentes à 

tecnologia da informação, telecomunicações, eletrônica, biotecnologia, excelência em saúde ou outra 
modalidade de base tecnológica no Distrito Federal; 

VII. Fomentar o intercâmbio entre o Governo do Distrito Federal, o Governo Federal, outras 
Unidades da Federação, Centros de Pesquisa, Universidades e Entidades, com vistas à cooperação 
financeira, técnica e tecnológica; 

VIII. Coordenar a implantação de Parques Tecnológicos no Distrito Federal; 
IX. Propor e elaborar programas e projetos com vistas à captação de recursos junto a 

Organismos Governamentais e Não Governamentais, de caráter nacional e internacional; 
X. Coordenar a formulação, acompanhar e controlar a execução do Plano de Ciência e 

Tecnologia do Distrito Federal; 
XI. Coordenar a formulação, acompanhar e controlar a execução do Plano Estratégico de 

Tecnologia da Informação do Governo do Distrito Federal; 
XII. Propor políticas, articular, fomentar e acompanhar a execução das atividades de 

informática do Governo do Distrito Federal; 
XIII. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas de incentivos à 

instalação de empreendimentos na área de biotecnologia; 
XIV. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando a 

instalação de empreendimentos de excelência em saúde; 
XV. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando à 

inclusão digital da comunidade do Distrito Federal; 
XVI. Formular, fomentar, coordenar e controlar a execução de programas de capacitação 

técnico profissional e gerencial de recursos humanos para as áreas de tecnologia; 
XVII. Manter bases de dados sobre a situação da Ciência e Tecnologia do Distrito Federal; 
XVIII. Formular diretrizes, coordenar e controlar as atividades da Fundação de Apoio à 

Pesquisa do DF – FAPDF. 
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Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 05 11 03 05 24 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 16 - 23 - 39 
Requisitados Órgãos do GDF 04 - 3 - 07 

Outros 
Estagiários 04 - - - 04 
Conveniados (SEE) - - - 1 01 

Subtotal (Força de Trabalho)  29 11 29 6 75 
(+) Cedidos para outros órgãos - - 01 01 02 

Total Geral  29 11 30 7 77 
 

1. Realizações  
 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIG ITAL                   
 
OBJETIVO GERAL:  

Projetar o Distrito Federal como um centro produtor  e irradiador de conhecimento, produtos e 
serviços de alta tecnologia.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 500.000 1 0 0 
3198 - Implantação de Centros Tecnológicos Comunitários  45.001 7 0 0 
3201 - Implantação de Centros especiais de Práticas Tecnol ógicas  10.000 1 0 0 
3226 - Implantação da Iluminação Digital  1 50.001 0 0 
3701 - Implantação de Centro de Gestão e Inovação  10.001 2 0 0 
4091 - Apoio A Projetos  30.000 0 0 0 
4210 - Gestão da Iluminação Digital  10.000 1 0 0 
4224 - Gestão do Projeto de Inclusão Digital  1.254.000 0 0 0 
5832 - Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital  10.000 2 0 0 

Total do Programa  2.119.003 50.015 0 0 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001- Disponibilizar à população o acesso à internet  na área urbana e rural do Distrito Federal 
 
Indicadores:  
 

Denominação do 
indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Domicílios com 
acesso à internet 

% 40 31/10/2010 Anual 
50/ 
0 

70/ 
0 

80 90 SECTI 

  
  



Relatório Anual de Atividades – SECTI – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1517 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 - Promover a emancipação digital e social da po pulação do Distrito Federal, proporcionando a 
universalização do acesso aos meios, ferramentas e conteúdos do conhecimento por meio das 
Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs 
 
Indicadores:  

 
Denominação do 

indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice mais 

Recente  
Apurado em 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Certificações emitidas 
em cursos de 
tecnologia da 
informação 

Unidade - - Anual 
150.000/ 

0 
-/ 
0 

1.000 1.000 SECTI 

Fomento aos 
telecentros instalados  

% - - Anual 
- 
/0 

- 
/0 

15 15 SECTI 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 - Implantar pólo científico em saúde e biotecno logia e pólo tecnológico de TV Digital 
 

Denominação do 
indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Pólo Científico em 
Saúde e Biotecnologia 
Implantado 

% - - Anual 
- 
/0 

10 
/0 

10 20 SECTI 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

004 – Implantar Parque Tecnológico Capital Digital 
 

Denominação do 
indicador  

Unidade de 
Medida  

Índice mais 
Recente  

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

 
Parque Tecnológico 
Capital Digital 
implantado 

% - - Anual 
- 
/0 

10 
/0 

15 20 SECTI 

 
No tocante aos objetivos específicos não houve execução orçamentária no corrente exercício. 
 

2. Outras Realizações 
 
PROGRAMA DE GESTÃO: 

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  510.000 30 0 0 
1984 - Construção de Prédios e Próprios  10.000 0 0 0 
2998 - Manutenção do Planetário  2.290.000 1.179.642 1.007.191 982.826 
0001 - Manutenção do Planetário-- Plano Piloto 2.290.000 1.179.642 1.007.191 982.826 
8502 - Administração de Pessoal  5.634.350 5.882.194 5.879.607 5.840.325 
0053 - Administração de Pessoal-Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação- Sia 5.634.350 5.882.194 5.879.607 5.840.325 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  361.000 361.000 297.115 297.115 
0046 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação- Sia 361.000 361.000 297.115 297.115 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  2.100.000 724.893 645.044 623.867 
0016 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação- Sia 2.100.000 724.893 645.044 623.867 

Total do Programa  10.905.350 8.147.759 7.828.957 7.744.133 
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 As atividades contínuas, como manutenção e pagamento de pessoal ocorreram normalmente, 
destacando-se a aquisição de equipamentos e poltronas para o Planetário de Brasília. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  125.000 1 0 0 
Total do Programa  125.000 1 0 0 

 
Não houve realização neste Programa. 

3.  Informações complementares 
 
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF iniciou um plano estratégico para 

retomada e conclusão das obras e infraestrutura necessária a reinauguração do Planetário de Brasília. 
Cabe registrar que, em parceria com a NOVACAP, deu-se continuidade às ações de conclusão das obras 
optando pela modernização dos equipamentos de projeção de imagens adquiridos em anos anteriores, até 
então mantidos no estoque da Secretaria sem perspectiva de utilização, com efetivo risco de obsolescência.  
Foi concluído o processo de remontagem do equipamento de projeção astronômico central ótico-mecânico, 
modelo SpaceMaster, bem como de restauração da cúpula do planetário e aquisição de mobiliário e Projetor 
Digital Power Dome VIII. Após incessantes esforços no decorrer do exercício o Planetário de Brasilia foi 
reinaugurado em dezembro de 2013, sendo reaberto ao público e pleno funcionamento. 

O Parque Tecnológico Capital Digital, principal pólo de desenvolvimento Científico, Tecnológico 
e de Inovação do Distrito Federal, abrigará diversas empresas do setor de C&TI, além de instituições de 
pesquisa e centros de informação e armazenamento de dados. Atualmente, a SECTI, em parceria com a 
TERRACAP e outras instituições do GDF, vem envidando esforços para conclusão dos estudos de 
viabilidade técnica, econômica e financeira, bem como de operação do referido Parque. É importante 
mencionar que encontram-se em fase de finalização as obras para instalação dos Datacenters do Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Federal.  

Outro Programa de grande destaque foi a realização do Programa Brasília sem fronteiras, que 
ofereceu a jovens estudantes e servidores públicos a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos 
através de intercâmbio com Universidades dos Estados Unidos, Holanda e Áustria, atingindo na primeira 
etapa o número de 204 (duzentos e quatro) contemplados. 

A Implantação de Redes wi-fi no Distrito Federal, programa de grande relevância para este 
Governo, esbarrou em entraves burocráticos, tendo seu processo licitatório sido retido no Tribunal de 
Contas do Distrito Federal por longo período, só sendo liberado em dezembro, o que atrasou sobremaneira 
a execução do projeto, que também foi drasticamente prejudicado pela contenção orçamentária realizada 
pela Secretaria de Planejamento, só permitindo que fosse cumprido um mínimo do projeto. 
   

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
Apesar de a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI empenhar 

inúmeros esforços na busca do desenvolvimento científico e tecnológico com o objetivo de implementar as 
ações  de C&T do Governo do Distrito Federal, os resultados históricos da  execução orçamentária e 
financeira de 2013 relativos às atividades fins ficaram abaixo das metas estabelecidas na Lei Orçamentária 
Anual – LOA. 

Os principais fatores que interferiram, quantitativa e qualitativamente, no desempenho da  
SECTI referem-se à falta de pessoal de carreira específicas ou capacitados na área de C&T; aos entraves 
burocráticos para liberação do orçamento para a realização das despesas; à necessidade de realizar 
diversas alterações no orçamento da Unidade devido à falta de créditos orçamentários para atender  alguns 
programas; aos contingenciamentos realizados pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, de  parte da 
dotação orçamentária  desta SECTI.  

Face ao exposto, acredita-se que faz-se necessário buscar solução conjunta para os 
problemas apresentados, sensibilizando e motivando toda a força de trabalho da SECTI, para melhoria na 
implementação dos projetos finalísticos e das ações Governamentais, de forma a obter os resultados 
esperados, principalmente aqueles que beneficiem diretamente a população do Distrito Federal. 
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25.1. FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA – FAP/DF – UO: 40.201 
A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP-DF, fundação pública vinculada à 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, instituída pela Lei nº. 347, de 04 de 
novembro de 1992, alterada pela Lei nº. 3.652, de 09 de agosto de 2005, tem personalidade jurídica de 
direito privado, com autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, sede e foro na cidade de 
Brasília, jurisdição em todo o Distrito Federal, com prazo indeterminado de duração. É regida pelo decreto 
nº. 27.958, de 16 de maio de 2007, que aprova o Estatuto Social, tendo por finalidade estimular, apoiar e 
promover o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal viabilizando as ações de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, bem-estar da população, defesa do meio ambiente e progresso da Ciência e Tecnologia, em 
consonância com a Política de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, definida pelo Governo do 
Distrito Federal, por meio das seguintes ações, a saber: 

I. Articular a formulação da política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal; 
II. Executar e incentivar a execução da política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito 

Federal;  
III. Fomentar programas, projetos e instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

desenvolvimento sustentável do Distrito Federal;  
IV. Custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisas, individuais e institucionais, oficiais e 

particulares; 
V. Custear, total ou parcialmente, a aquisição de equipamentos que estimulem os docentes a 

realizarem pesquisas no campo educacional; 
VI. Articular-se, de forma permanente, com órgãos e instituições públicas e privadas, nacionais, 

estrangeiras e internacionais  que atuem em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, visando: 
a. Promover, participar e fomentar a criação e operacionalização de redes de cooperação 

técnica; 
b. Promover a colaboração entre instituições públicas e privadas de pesquisa do Distrito 

Federal, mediante apoio técnico e financeiro a projetos integrados; 
c. Promover programas voltados para o fortalecimento de grupos emergentes de pesquisa; 
d. Apoiar a realização de cursos de pós-graduação, com ênfase no stricto sensu, e de eventos 

técnico-científicos, organizados por instituições públicas ou privadas, que atuem em ciência, tecnologia e 
inovação, na área de ensino, estudo e pesquisa; 

e. Apoiar a difusão e a transferência de resultados de estudos, pesquisas, dissertações e teses, 
bem como o intercâmbio de informações científicas e tecnológicas e de inovações, promovendo ou 
subvencionando sua publicação; 

VII. Identificar fontes de financiamento, disseminar informações e captar recursos para o 
desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal; 

VIII. Estabelecer parcerias com o setor privado da economia, visando o engajamento desse 
setor no desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Distrito Federal; 

IX. Estimular e apoiar a criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica; 
X. Custear, total ou parcialmente, a criação, instalação ou modernização da infraestrutura 

necessária ao desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa, em instituições públicas e privadas, de 
acordo com as diretrizes da Política de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

XI. Custear e financiar, total e parcialmente, despesas com registro de propriedade intelectual, 
decorrente de pesquisa realizada sob seu amparo total e parcial; 

XII. Patrocinar a formação e capacitação de pessoal técnico especializado em ações e 
atividades de ciência, tecnologia e inovação, promovendo: 

-  A concessão de bolsas e auxílios para pesquisas, projetos e programas estratégicos para o 
desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, para viagens de estudo, para apresentação de 
trabalho científicos em eventos nacionais e internacionais, para participação em estágios, cursos de 
formação e aperfeiçoamento e para organização de eventos; 

-  A fixação de pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, no Distrito Federal, por meio de 
bolsas e de auxílios; 

-  O apoio a programas de iniciação científica e tecnológica de estudantes; 
XIII. Manter e participar de sistemas de informação estadual, regional, nacional e internacional 

da área de ciência e tecnologia, inclusive sobre a capacidade instalada em ciência, tecnologia e inovação, 
recursos humanos e infraestrutura disponíveis no Distrito Federal; 

XIV. Gerir o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar 
n° 153, de 30 de dezembro de 1998; 
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XV. Fiscalizar e avaliar a aplicação dos auxílios concedidos, observando o estabelecido no 
projeto aprovado e os indicadores de avaliação e de desempenho adotados, bem como a contrapartida; 

XVI. Desenvolver ações e atividades compatíveis com a sua finalidade ou que lhe forem 
atribuídas em lei. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 05 02 04 03 14 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 07 - 19 - 26 

Requisitados 
Órgãos do GDF 04 01 01 - 06 
Órgãos do Governo Federal - - 02 - 02 

Outros Estagiários - 02 - - 2 
Subtotal (Força de Trabalho)  16 05 26 03 50 
(+) Cedidos para outros órgãos 03 - - - 03 

Total Geral  19 05 26 03 53 
 

1. Realizações 
 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIG ITAL                   
 
OBJETIVO GERAL:  

Projetar o Distrito Federal como um centro produtor  e irradiador de conhecimento, produtos e 
serviços de alta tecnologia.  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2786 - Difusão de Ciência e Tecnologia  8.935.384 7.857.384 6.062.822 6.060.934 
0002 - Difusão de Ciência e Tecnologia--Distrito Federal 8.935.384 7.857.384 6.062.822 6.060.934 
2921 - desenvolvimento de Projetos de Pesquisas  3.000.000 15.570.000 11.542.000 8.521.000 
0003 - desenvolvimento de Projetos de Pesquisas-Órgãos, entidades 
e empresas do Governo-Distrito Federal 3.000.000 15.570.000 11.542.000 8.521.000 
4067 - Concessão  de Bolsa Universitária  17.729.000 17.772.000 17.650.324 17.650.324 
0001 - Concessão de Bolsa Universitária-Fundação de Apoio À 
Pesquisa-Distrito Federal 17.729.000 17.772.000 17.650.324 17.650.324 
4091 - Apoio A Projetos  3.800.000 5.757.000 4.370.220 4.364.327 
0015 - Apoio A Projetos-Científicos e Tecnológicos - Distrito Federal 3.800.000 5.757.000 4.370.220 4.364.327 
4210 - Gestão da Iluminação Digital  0 4.999.754 4.999.753 0 
0002 - Gestão da Iluminação Digital-Fundação de Apoio À Pesquisa-
Distrito Federal 0 4.999.754 4.999.753 0 
4224 - Gestão do Projeto de Inclusão Digital  10.000 10.000 0 0 
5900 - Realização de Pesquisa em Políticas Públicas  1.000.000 8.000 0 0 
6026 - execução  de Atividades de Fomento Ao desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 25.531.224 63.121.919 19.618.058 18.886.748 
3134 - execução de Atividades de Fomento Ao desenvolvimento 
Científico e Tecnológico--Distrito Federal 25.531.224 63.121.919 19.618.058 18.886.748 
6037 - Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos  1.000.000 400.000 0 0 
8505 - Publicidade e Propaganda  4.000.000 2.650.000 1.981.247 408.164 
6965 - Publicidade e Propaganda-Institucional-Fundação de Apoio a 
Pesquisa-Distrito Federal 4.000.000 2.650.000 1.981.247 408.164 
9083 - Concessão de Bolsas de estudo  5.000.000 12.000.000 6.464.488 6.464.488 
5116 - Concessão de Bolsas de estudo-Programa Jovens 
embaixadores de Brasília - Distrito Federal 0 7.000.000 6.464.488 6.464.488 

Total do  Programa  70.005.608 130.146.057 72.688.912 62.355.985 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

005 – Fomentar, desenvolver, incentivar e apoiar a realização de pesquisas, planos, programas e 
projetos para o desenvolvimento científico e tecnol ógico do Distrito Federal revelando talentos, 
investindo em estudantes e profissionais que procur am alternativas por meio de produtos e 
processos que melhorem ou apresentem inovação em Ci ência e Tecnologia no DF. 
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Indicadores:  

 

Denominação do indicador  
Unidade de 

Medida  

Índice 
mais 

Recente  

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Repasse financeiro da 
FAP para pesquisadores 
do DF 

% 50 31/12/2010 Anual 
95/ 
36 

100/ 
52 

100 100 FAP 

 
Relação de convênios vigentes: 

Transf. 
SIGGO Concedente Objeto Vigência 

Recursos 
Repassados 

em 2013 

5239 FINEP 

Execução do projeto estruturante intitulado “Instituto Brasília de 
Tecnologia e Inovação”, visando obter elementos constitutivos do polo 
Parque Tecnológico de Ciência e Desenvolvimento - PTCD no Distrito 
Federal. 

36 meses                            
832.629  

5896 CENSIPAM 

Estabelecer um programa de atuação conjunta p/operacionalização do 
Programa de Capacitação Cient. e Tecnologia para Desenv. de 
estudos e Projetos aplicados ao CENSIPAM, visando o fortalecimento 
do CENSIPAM como instituição capaz de integrar informações. 

36 meses                         
1.382.807  

5897 
PAPPE 

Integração 
FINEP 

Tem o objetivo de operar recursos, sob a forma de subvenção 
econômica, destinados a empresas nacionais, para o desenvolvimento 
de atividade inovadora de microempresas e empresas de pequeno 
porte nacional, nos temas priorizados pela Política de 
Desenvolvimento cientifico. 

36 meses                         
5.713.239  

5039 PRONEX 

Apoiar a implementação  no âmbito do Distrito Federal relativo ao 
Programa de Apoio a Núcleo de Excelência, mediante suporte 
financeiro as atividades de pesquisa cientifica, tecnológica e de 
inovação conforme seleção de propostas apresentadas e aprovadas 
por meio de edital. 

36 meses                         
3.198.297  

5038 PPSUS 
Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS - Sistema Única de 
Saúde: Gestão compartilhada em saúde no Distrito Federal. 36 meses 

                           
632.569  

4429 FIOCRUZ 

Desenvolvimento de programas, projetos e atividades de 
aperfeiçoamento de recursos humanos  nas áreas de pesquisa em 
saúde pública e biomédica, gestão em ciências e tecnologia  apoio 
técnico e administrativo à pesquisa, produção e serviços. 

36 meses                            
433.025  

6639 PPSUS 
Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS - Sistema Única de 
Saúde: Gestão compartilhada em saúde no Distrito Federal. Edicao 
2011 

36 meses 
                           

475.000  

  
Total  12.667.566 

 
Relação de convênios e contratos Diversos: 

COD. 
SIGGO Credor Convênios/Contratos Diversos  Vigência Valor Total 

 Recursos  
Liquidados em 

2013  

 028691 
AXIOMAS Brasil 

Pesquisa Cursos e 
Consultoria LTDA 

Contratação de empresa especializada para  
realização de Mapeamento Digital  por meio 
de pesquisa em todas as Regiões 
administrativas do DF com o objetivo de 
subsidiar ações de gestão e 
operacionalização de programas de inclusão 
digital  na forma do estabelecido no projeto 
básico processo 193.000.329/2013. 

12 meses 
         

10.070.000             3.021.000  

028374  

CETEFE - Centro de 
Treinamento de 
Educação Física 

Especial 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de digitalização do 
acervo da Biblioteca Digital do DF em 
parceria com o Arquivo Publico do DF. 
Processo 193.000.189/2013 

12 meses            
4.548.960  

              780.994  

 - 
Sociedade Brasileira 

Biotecnologia - 
SBBIOTEC 

Convênio para estabelecimento e 
monitoramento da Rede Brasileira de 
Biotecnologia e a Realização do 5º 
Congresso de Biotecnologia. Processo 
193.000.499/2013. 

12 meses               
540.000,00  

                             
-   

 - 
NOVACAP Comp. 

Urbaniz. Nova Capital 
do Brasil 

Convênio para estabelecimento de mutua 
cooperação com a finalidade de fomentar 
ações de Ciência, tecnologia e Inovação 
visando o desenvolvimento sustentável do 
Distrito Federal. Processo 193.000.741/2013. 

36 meses            
5.040.000  

                             
-   

- Secretaria de Convênio FAPDF e a SEAE para a 12 meses                       5.500.000  
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COD. 
SIGGO Credor Convênios/Contratos Diversos  Vigência Valor Total 

 Recursos  
Liquidados em 

2013  
Assuntos Estratégicos 

do DF 
realização de estudos e pesquisas de 
estudos relativos a demanda de energia no 
Distrito Federal e a utilização de fontes 
renováveis de energia e de sua matriz 
energética com ênfase para geração energia 
solar. 

6.111.000  

Total 
         

26.309.960             9.301.994  

 

2. Outras Realizações 
 
PROGRAMA:  

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2998 - Manutenção do Planetário  0 4.000.000 2.772.904 2.715.197 
0002 - Manutenção do Planetário-Fundação de Apoio a Pesquisa- 
Plano Piloto 0 4.000.000 2.772.904 2.715.197 
8502 - Administração de Pessoal  4.580.000 4.580.000 4.142.530 3.855.805 
6975 - Administração de Pessoal-Fundação de Apoio a  Pesquisa- SIA 4.580.000 4.580.000 4.142.530 3.855.805 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  460.000 460.000 182.127 182.127 
6972 - Concessão de Benefícios a Servidores-Fundação de Apoio a 
Pesquisa- SIA 460.000 460.000 182.127 182.127 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  7.750.043 13.418.750 7.067.794 4.910.757 
6974 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Fundação de 
Apoio a Pesquisa- SIA 7.750.043 13.418.750 7.067.794 4.910.757 

Total do Programa  12.790.043 22.458.750 14.165.355 11.663.886 

 
Além de manter o edifício sede desta fundação, neste ano, a FAP apoiou efetivamente, em 

parceria com a SECTI, a aquisição de um conjunto de equipamentos para a implementação de um sistema 
de projeção digital astronômica, de divulgação cientifica e adequação física do edifício sede do Planetário 
de Brasília, com vistas a acomodação perfeita dos equipamentos Space Master e Power Dome VIII. 

 

3.  Informações complementares 
 
A título de esclarecimento, relativa à execução orçamentária, informamos que os convênios 

obedecem a regras previstas em contratos que dependem de cronogramas e prazos que excedem vários 
exercícios e que não coincidem com o fechamento do exercício fiscal. Além deste fato, há a questão da 
prestação de contas individual de cada projeto, em que é verificada a execução de cada processo mediante 
analise circunstancial do projeto com o previsto no edital. Os Convênios e contratos firmados são avaliados 
mediante a realização em contrapartida ao previsto no cronograma e no prazo estabelecido de cada 
contrato. 

 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, durante o exercício de 2013, teve 

problemas na esfera administrativa e organizacional, tendo em vista o reduzido quadro de pessoal em 
numero suficiente para criar uma estrutura gerencial dinâmica, imprescindível para execução das diretrizes 
do Órgão, dificultando o desempenho das rotinas administrativas.  

Contudo, mesmo com essa situação adversa, pode-se verificar que foi investido o montante de 
R$ 69.787.735,50 (Sessenta e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta centavos) em projetos de Pesquisa e Inovação relativa à Dotação Orçamentária de 2013, 
o que corresponde um aumento de 30% em relação ao ano anterior, analisado de forma quantitativa sem 
entrar no aspecto qualitativo dos repasses. Destaca-se, também, que entre os pagamentos, repasses, 
Restos a Pagar, convênios e outros dispêndios realizados por este órgão, foram liquidados em Ordens 
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Bancárias o total de R$ 114.789.385,16 (cento e quatorze milhões setecentos e oitenta e nove mil trezentos 
e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).  

Foram selecionados e aprovados através de editais, dentro do programa “Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico”, vários projetos de pesquisa e inovação, por meio de recursos próprios e recursos 
conveniados com órgãos da União, no sentido de incentivar o desenvolvimento de pesquisas e inovação em 
diferentes áreas do conhecimento, como por exemplo: financiamento de projetos de pesquisas de caráter 
científicos, pagamento de bolsa-pesquisador, compra de bens, produtos e insumos, utilizados nos projetos 
de P&D realizados pelos pesquisadores. 

No programa de governo “Bolsa Universitária” em que foram concedidas bolsas a estudantes 
universitários da rede particular do Distrito Federal, o benefício tem por finalidade custear 80% da formação 
do aluno, sendo 20% na forma de prestação de serviços a comunidade do Distrito Federal na modalidade 
estágio. Ressalta-se, que neste exercício foram finalmente pagos os débitos junto às IES que estavam 
atrasados desde 2010 e que foram devidamente resolvidos. 

A Implantação do “Parque Tecnológico Capital Digital” é realizada em parceria com a União, 
sendo que durante o ano ocorreram varias viagens técnicas de missões internacionais com o objetivo de 
buscar subsídios e novas tecnologias para o projeto, o qual já conta com a implantação e operação do 
laboratório do IBTI em estágio adiantado. 

 A construção do Edifício sede da FAPDF, que também faz parte do projeto do Parque 
Tecnológico Capital Digital - PTCD está em processo avançado de licitação e contratação junto à 
NOVACAP. 

O apoio financeiro aos projetos de “ Promoção e Participação de Eventos científicos” é uma 
marca constante desta Fundação, em que o pesquisador é estimulado a participar e promover encontros 
científicos e tecnológicos para o desenvolvimento da inovação tecnológica no Distrito Federal. Em 2013 foi 
financiada a participação da comunidade acadêmica e cientifica do DF em Eventos no Brasil e no exterior. 
Também foram apoiados projetos de Promoção de Eventos públicos de caráter científico realizados 
exclusivamente no âmbito do Distrito Federal, o que além de fomentar a difusão do conhecimento 
acadêmico, também ajudar a impulsionar a economia do DF. 

Desta forma, não obstante as limitações impostas pela falta de recursos humanos, impedindo a 
continuidade das atividades administrativas, a gestão atual e seus Conselhos Deliberativos sempre 
ensejarão esforços consecutivos para a realização eficiente dos trabalhos no sentido de sanar as 
dificuldades organizacionais e alcançar a excelência na prestação de serviços para a comunidade científica 
do Distrito Federal e, por conseguinte, a toda população de Brasília e região. 
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25.2. FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FUN DAP – UO: 
40.901 

O Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FUNDAP, criado pela lei complementar n° 
153, de 30 de dezembro de 1998, regulamentado pelo decreto n° 25.794, de 02 de maio de 2005, tem por 
finalidade apoiar financeiramente e estimular o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, 
visando ao bem-estar da população, a defesa do meio ambiente e o progresso da ciência e da tecnologia. 

A gestão do Fundo compete à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/ DF, 
por meio de um Conselho Gestor, também denominado Gestor do Fundo. 

1. Realizações  

PROGRAMA: 

6205 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIG ITAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4091 - Apoio a Projetos  5.000 1.309 0 0 
0016 - Apoio a Projetos--Distrito Federal 5.000 1.309 0 0 

Total do Programa  5.000 1.309 0 0 
 

Não houve execução orçamentária e financeira. 
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26.  SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMA NOS E CIDADANIA 
UO: 44.101 

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, criada pelo Decreto 
nº 27.591 de 01/01/2007, cuja estrutura administrativa foi modificada pelos Decretos 32.716 de 01 de janeiro 
de 2011, 33.185 de 06 de setembro de 2011 e 34.320 de 26 de abril de 2013, é órgão de assistência direta 
e imediata ao Governador do Distrito Federal, e tem por finalidade básica a promoção do pleno exercício da 
cidadania e a defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, mediante ação integrada entre o Governo 
do Distrito Federal e a sociedade, competindo-lhe: 

Oportuno registrar a implantação do Planejamento Estratégico Institucional, o qual definiu 
Missão, Visão e Valores desta Secretaria, quais sejam: 

Missão: Promover a justiça social e a defesa dos direitos humanos garantindo a cidadania da 
população no Distrito Federal. 

Visão: Ser referência na promoção, proteção, defesa dos direitos humanos, justiça e inclusão 
social para a consolidação da cidadania. 

Valores: Inovação, Comprometimento, Transparência, Integração, Ética, Excelência e 
Acolhimento. 

Para o efetivo desempenho de suas funções técnico-administrativas, a Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, conta com o seguinte quadro de pessoal: 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 18 59 24 364 465 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 63 - 381 - 444 

Requisitados 
Órgãos do GDF 16 - 52 293 361 
Órgãos Estaduais - - 01 - 01 
Órgãos do Governo Federal 01 - 04 55 60 

Outros 
Estagiários - 17 - - 17 
Terceirizados (FUNAP) - 97 - - 97 

Subtotal (Força de Trabalho)  98 173 462 712 1.445 
(+) Cedidos para outros órgãos - 23 - - 23 

Total Geral  98 196 462 712 1.468 
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SUAG/ SEJUS 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno 
exercício do direito à cidadania. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2158 - enfrentamento ao Crack e Outras Drogas  350.000 100.000 100.000 0 
5248 - enfrentamento ao Crack e Outras Drogas-Apoio ao Projeto 
Crianças e Adolescentes: Crack - Tratamento e Prevenção - 
Transforme Ações Sociais e Humanitárias- Distrito Federal 0 100.000 100.000 0 
2179 - Assistência aos dependentes Químicos do Distrito Federal  3.000.000 400.000 0 0 
2267 - Assistência ao Consumidor  400.000 206.803 206.802 0 
0005 - Assistência ao Consumidor- PROCON- Distrito Federal 400.000 206.803 206.802 0 
2360 - Identidade Solidária  0 206.908 73 73 
0001 - Identidade Solidária - Erradicação do Sub-Registro Civil de 
nascimento e Ampliação do Acesso à documentação Básica - SEJUS- 
Distrito Federal 0 206.908 73 73 
2426 - Reintegra Cidadão  1.050.000 1.527.018 1.527.017 1.281.237 
0001 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania-Distrito Federal 1.050.000 1.527.018 1.527.017 1.281.237 
2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação 250.000 38.700 38.700 38.700 
2621 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI- Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal 250.000 38.700 38.700 38.700 
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Ação  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
2593 - Proteção as Vítimas, Testemunhas e Seus Familiares - 
Provita 350.000 1.155.195 1.150.000 1.150.000 
7080 - Proteção as Vítimas, Testemunhas e Seus Familiares – Provita -
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal 350.000 1.155.195 1.150.000 1.150.000 
2616 - Manutenção e Funcionamento do Conselho  Distrital de 
Promoção e defesa de Direitos Humanos 760.000 776.973 541.463 442.543 
0005 - Manutenção e Funcionamento do Conselho  Distrital de 
Promoção e Defesa de Direitos Humanos - Conselho Antidrogas – 
CONEN - Distrito Federal 750.000 528.477 528.476 432.548 
0006 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital de 
Promoção e Defesa de Direitos Humanos - Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas -Distrito Federal 0 248.496 12.987 9.995 
2665 - Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos  da 
Pessoa Portadora de deficiência - CODDEDE/DF 10.000 0 0 0 
2989 - Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na 
Hora 20.000.000 21.615.496 21.615.495 19.417.582 
0004 - Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora-
-Distrito Federal 20.000.000 21.615.496 21.615.495 19.417.582 
3678 - Realização de eventos  1.350.000 250.000 250.000 250.000 
5299 - Realização de eventos-Apoio A Promoção de eventos no Distrito 
Federal-Distrito Federal 1.350.000 250.000 250.000 250.000 
3779 - Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado - Na Hora 500.000 117.318 117.318 117.318 
0002 - Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado - Na Hora--
Distrito Federal 500.000 117.318 117.318 117.318 
4121 - Assistência a Pessoa Com deficiência  1.000.000 0 0 0 
4122 - Proteção Social Básica as Famílias em Situação de Risco - 
Provítima 4.479.200 85.200 0 0 

Total do P rograma  33.499.200 26.479.611 25.546.869 22.697.453 
Fonte: Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeir a – DIGOF/SUAG/SEJUS 

 
A Assessoria de Comunicação realizou 197 matérias, publicadas no site www.sejus.df.gov.br; 

483 atendimentos à imprensa local, nacional e internacional, prestando informações inclusive quanto à 
sanção da Lei que proíbe a venda de armas de brinquedo no Distrito Federal, iniciativa do Pró-Vítima, com 
repercussão internacional; ainda, divulgou 37 eventos e ações da SEJUS. 

Com o intuito de ampliar os espaços físicos e elevar a qualidade dos atendimentos prestados e 
dos eventos realizados, esta Assessoria concluiu as obras de instalação dos núcleos de PRÓ-VÍTIMA, em 
Ceilândia e Guará, e do Na Hora, em Taguatinga, e realizou a adequação das instalações dos núcleos da 
SEJUS que funcionam na Estação do Metrô 114 Sul.  

A Comissão Permanente de Disciplina, responsável pela análise e apuração de denúncias de 
irregularidades administrativas, instaurou 41 procedimentos, divididos em: Procedimento Preliminar 
Apuratório - PPA, Processo de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – PAD.  

Para promover e garantir a visibilidade e defesa do cumprimento dos Direitos Humanos, foram 
feitas as seguintes atividades? 

O Projeto Brasília Para Todos tem o objetivo de proporcionar entretenimento e lazer para 
idosos e crianças de baixa renda, com passeios a pontos turísticos de Brasília. 

Por meio do Projeto Jovem Cidadão, são promovidas ações para os jovens dispensados do 
serviço militar, fornecendo informações sobre as oportunidades de empregos em empresas parceiras e 
sobre o ingresso no Ensino Superior. O Projeto atendeu mais de 7.000 (sete mil) jovens, destes, 980 
(novecentos e oitenta) foram encaminhados para entrevistas de emprego.  

Através do Projeto Alma Gêmea, são realizados casamentos comunitários nas regiões 
administrativas do Distrito Federal, proporcionando a centenas de casais carentes o sonho de oficializar a 
sua relação matrimonial. 

O Programa Brasília Sem Pedofilia busca, por meio de palestras, peças teatrais e blitz 
informativas, alertar a sociedade para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 

A Peça Teatral Não Bullying Comigo alerta crianças e jovens do Distrito Federal sobre as 
consequências do não respeito às diferenças e da intolerância. 

A Encenação Família Protegida traz à baila para a comunidade em geral a discussão de temas 
como Pedofilia, Drogas e Bullying. 

A Coordenação de Diversidade Sexual promove programas, projetos e atividades que 
contribuem para a construção de Políticas Públicas e para a promoção dos Direitos Humanos e da 
Cidadania da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais – LGBT. 
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A Gerência de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, por meio de encontros temáticos, 
palestras e seminários, executa políticas públicas para o enfrentamento do Tráfico de Pessoas, 
desenvolvendo um trabalho de divulgação e prevenção favoráveis à proteção das vítimas.  

Através do convênio nº 775970/2012 firmado com a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, a SEJUS vem, desde o início do corrente ano, desenvolvendo mecanismos que 
contribuam para a garantia do acesso aos Direitos Humanos da população do Distrito Federal, por meio da 
realização de implantação de Unidades Interligadas – UIs, a capacitação de pessoas para atuarem nas UIs, 
e Mutirões itinerantes, para a Erradicação do Sub-Registro de Nascimento e Ampliação do Acesso à 
Documentação Básica até 2014. 

Eventos Realizados e Público Atendido pela SUBDH 
Ação/Projeto/Programa  Unidade  Eventos Realizados  Público Atendido  

Brasília para Todos Passeios 19 1.220 
Jovem Cidadão  Juramentos 40 7.364 
Alma Gêmea Cerimônias de 

Casamento 
4 550 

Brasília sem Pedofilia Palestras 115 31.790 
Não Bullying Comigo Peças 14 3.015 
Família Protegida Palestras 10 1.331 
Diversidade Sexual Palestras 30 1.200 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas Ações 56 13.928 

Total 288 60.398 
 
 

      
 

       
 

 
 



 

Nas Políticas sobre Drogas,  a
coordenação de ações de prevenção ao uso indevido do álcool e de outras drogas, e, ainda, no tratamento, 
na recuperação e reinserção social de usuários e dep

O Programa Viva a Vida sem Drog
conscientizar sobre as consequências do uso indiscriminado de drogas ilícitas.

Por meio do Curso para Formação de 
de Substâncias Psicoativas, a Secretaria de Justiça busca capacitar indivíduos que possam estar inseridos 
na Comunidade e que venham a ampliar e diversificar as ações orientadas para prevenção, redução de
riscos e danos associados ao consumo de Crack e outras Drogas dentro de sua comunidade específica.

Visando capacitar e aperfeiçoar o conhecimento técnico dos profissionais inseridos nas 
Comunidades, bem como capacitá
usuários de crack e outras drogas atendidos, a Secretaria de Justiça, em consonância com o 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas do 
Conceitos Básicos, Tratamento e 
Terapeutas e Gestores de Comunidades Terapêuticas

A IV Semana Distrital de Prevenção ao Uso de Drogas
temática, com a apresentação de Teatro I
drogas, e IV Fórum Distrital Sobre Drogas.

O Projeto Ame, mas não sofra!
Federal, em diferentes contextos; orienta as famílias em ge
multiplicadores sociais; e, atende à população nas unidades de apoio, contribuindo para a elevação dos 
índices de recuperação da codependência.

O I Curso de Multiplicadores de Ações de Apoio às Famílias

 

 

 

Demonstrativo de Ações Realizadas pela SUBAD
Ações  

Palestras 
Encenação Peça Infantil 

Total  

Demonstrativo de Contratos Celebrados
disponibilização de leitos para tratamentos de depe ndentes de drogas

Entidade
Salve a SI 
Centro de Recuperação Leão de Judá 
Instituo Crescer – Nova Vida 
Casa do Sol Azul 
Associação Beneficente Caverna de Adulão
Casa de Rec. O mulheres de Deus 
Rav Renovando a Vida 
ABBA Pai 
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Nas Políticas sobre Drogas,  as atividades empreendidas pautam
coordenação de ações de prevenção ao uso indevido do álcool e de outras drogas, e, ainda, no tratamento, 
na recuperação e reinserção social de usuários e dependentes de drogas no Distrito Federal

iva a Vida sem Drogas realiza palestras e peças infantis com o intuito de 
conscientizar sobre as consequências do uso indiscriminado de drogas ilícitas. 

Curso para Formação de Multiplicadores Sociais em Prevenção ao Uso e Abuso 
a Secretaria de Justiça busca capacitar indivíduos que possam estar inseridos 

na Comunidade e que venham a ampliar e diversificar as ações orientadas para prevenção, redução de
riscos e danos associados ao consumo de Crack e outras Drogas dentro de sua comunidade específica.

Visando capacitar e aperfeiçoar o conhecimento técnico dos profissionais inseridos nas 
Comunidades, bem como capacitá-los tanto para a recuperação, reabilitação e reinserção social dos 
usuários de crack e outras drogas atendidos, a Secretaria de Justiça, em consonância com o 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas do Distrito Federal, promove Cursos para Capacitação em 
Conceitos Básicos, Tratamento e Reinserção Social em Álcool, Crack e outras Drogas para Líderes, 
Terapeutas e Gestores de Comunidades Terapêuticas. 

IV Semana Distrital de Prevenção ao Uso de Drogas reuniu várias atividades relacionadas à 
Teatro Infantil – Quero ser Feliz e você?e blitz educativas, incineração de 

IV Fórum Distrital Sobre Drogas. 
rojeto Ame, mas não sofra! informa e apoia as famílias de dependentes químicos do 

, em diferentes contextos; orienta as famílias em geral, preventivamente, contra as drogas, formando 
multiplicadores sociais; e, atende à população nas unidades de apoio, contribuindo para a elevação dos 
índices de recuperação da codependência. 

Curso de Multiplicadores de Ações de Apoio às Famílias formou 84 multiplicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demonstrativo de Ações Realizadas pela SUBAD  

Quantidade de Eventos Realizados  Público Alcançado
661 
197 
858 

Contratos Celebrados  pela SEJUS, com recursos do 
disponibilização de leitos para tratamentos de depe ndentes de drogas

Entidade  Processo  
400.000.472/2013
400.000.466/2013
400.000.538/2013
400.000.563/2013

Associação Beneficente Caverna de Adulão 400.000.601/2013
400.000.600/2013
400.000.607/2013
400.000.770/2013

 

37%

6% 1%

Avaliação Geral do I Curso de Multiplicadores de 

Ações de Apoio às Famílias
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pautam-se pela articulação e 
coordenação de ações de prevenção ao uso indevido do álcool e de outras drogas, e, ainda, no tratamento, 

Distrito Federal e Entorno. 
realiza palestras e peças infantis com o intuito de 

Multiplicadores Sociais em Prevenção ao Uso e Abuso 
a Secretaria de Justiça busca capacitar indivíduos que possam estar inseridos 

na Comunidade e que venham a ampliar e diversificar as ações orientadas para prevenção, redução de 
riscos e danos associados ao consumo de Crack e outras Drogas dentro de sua comunidade específica. 

Visando capacitar e aperfeiçoar o conhecimento técnico dos profissionais inseridos nas 
ação e reinserção social dos 

usuários de crack e outras drogas atendidos, a Secretaria de Justiça, em consonância com o Plano de 
Cursos para Capacitação em 

Reinserção Social em Álcool, Crack e outras Drogas para Líderes, 

reuniu várias atividades relacionadas à 
educativas, incineração de 

informa e apoia as famílias de dependentes químicos do Distrito 
ral, preventivamente, contra as drogas, formando 

multiplicadores sociais; e, atende à população nas unidades de apoio, contribuindo para a elevação dos 

84 multiplicadores.  

Público Alcançado  
143.972 
38.558 
182.530 

com recursos do  FUNPAD, para 
disponibilização de leitos para tratamentos de depe ndentes de drogas . 

Vagas 
400.000.472/2013 60 
400.000.466/2013 60 
400.000.538/2013 15 
400.000.563/2013 15 
400.000.601/2013 50 
400.000.600/2013 14 
400.000.607/2013 10 
400.000.770/2013 15 

 

56%

I Curso de Multiplicadores de 

Ações de Apoio às Famílias

Excelente

Bom

Regular

Fraco
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Grupo Cultural Azulim 400.000.565/2013 11 
Total de Vagas   250 

 
Desde o ano de 2012 esta Secretaria, por meio das comunidades terapêuticas contratadas 

com recursos do FUNPAD, assistiu a 1.811 dependentes de álcool e outras drogas. 
 

 

        
 

 
O Atendimento Imediato ao Cidadão - NA HORA  reúne em um único local, sob o sistema de 

gestão de condomínio, representações institucionais de entidades e órgãos públicos federais e distritais, 
agregando um total de 26 parceiros em atividade. Em 2013, foram inaugurados a nova unidade de 
Taguatinga, e os Posto de Conciliação do Procon nesta unidade; o Posto do Departamento de Polícia 
Federal e o Posto da Polícia Civil no Riacho Fundo; implantou o serviço de Recadastramento Biométrico do 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal na Rodoviária; lançou o Mascote “Na Horinha” e a Revistinha 
“Hora da Diversão”, instrumentos direcionados ao público infantil. Ainda, confeccionou o novo Manual do 
Usuário do Na Hora, visando esclarecer à população como melhor utilizar serviços ofertados em suas 
unidades. 

Capacitação de servidores, conforme quadro abaixo: 
Objeto  Mês Qtd de Servidores  

Lei Complementar 840/2011 agosto a outubro 300 
Lei 8.666 setembro/outubro 35 
Curso de Primeiros Socorros pelo SAMU outubro 30 
Processo Administrativo novembro 08 
Administração de finanças – BRB março a junho 535 
Parceria Público-Privada - PPP (Hiria) maio 03 

Total  911 
 

O NA HORA conta com seis unidades fixas de atendimento, Rodoviária Plano Piloto, 
Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Gama e Riacho Fundo, e realizou neste ano de 2013: 3.582.467 
atendimentos. Desde sua inauguração, os atendimentos somam 22.677.020. As médias no ano corrente 
foram de 95,72% de índice de satisfação, de 10 min 10 seg de tempo de espera e de 06 min 51 seg de 
tempo de atendimento. 

Atendimentos 2013 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

300.191 259.718 281.729 361.452 343.767 312.167 350.544 292.779 257.978 316.436 249.496 256.210 3.582.467 
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Gráfico de Índices de Satisfação 

 
*A Unidade de Taguatinga teve suas atividades interrompidas,em virtude de incêndio ocorrido no Shopping Top Mall no dia 12/08/2013, onde funcionava 
sua sede. O incidente culminou com a interdição do local pela Defesa Civil do Distrito Federal e ocasionou a suspensão das atividades por 60 dias até a 
mudança para a nova sede, inaugurada no Pistão Sul, em 11/10/2013. 

Gráfico de Evolução do Triênio 
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Na Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a SEJUS realizou: 
 O Encontro de Entidades de Qualificação Profissional para Pessoas com Deficiência, 

discutindo o Tema: "O Desenvolvimento da Qualificação Profissional e a Inclusão de Pessoas com 
Deficiência no Mercado de Trabalho Parcerias Governamentais - PRONATEC". 

Parceria com o Governo Federal no “Plano Viver Sem Limites”. 
O 1° Congresso Internacional sobre a Saúde da Pessoa com Deficiência – CISPOD. 
Cadastramento de pessoas com deficiência visando encaminhamento ao mercado de trabalho 

para preenchimento de vagas em empresas privadas, prestando informações acerca de promoções de 
direitos e benefícios e fazendo encaminhamentos para aquisição do Passe Livre. 

Atendimento ao público em geral, acompanhando processos de cartas convocatórias à 
COODHAB e procedeu a atualização de cadastro no Programa Habitacional para a Pessoa com 
Deficiência. 

Atendimentos ao público em geral para aquisição de carteira do PASSE LIVRE, bem como 
acompanhamento e convocação para Perícia Médica. 

Incentivo e acompanhamento de cursos de LIBRAS para servidores do quadro do GDF, 
apoiando as entidades e órgãos que desenvolvam tais ações. Orientando e acompanhando os deficientes 
auditivos acerca de seus direitos e sobre o acesso aos Serviços Públicos disponíveis. 

Intermediação de pleito de Títulos de Utilidade Pública a entidades por meio de visitas, 
prestação de informações aos representantes dessas, bem como avaliação de seus Processos. 

Atendimentos e Público Alcançado 
Ação/Atividade Desenvolvida  Total de Atendimentos  

CORDE 13.923 
Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de 
Trabalho 

 

Atendimentos ao Público com orientações sobre direitos e 
benefícios 

 

Habitação  41.404 
Processos de Cartas Convocatórias - CODHAB  
Atualização de Cadastros do Programa Habitacional para a 
Pessoa com Deficiência – PHD 

 

Atendimentos ao Público com orientações sobre direitos e 
benefícios 

 

DAPD – Passe Livre  23.569 
Orientações para aquisição de carteira do PASSE LIVRE   
Acompanhamento e convocação para Perícia Médica  
Central de Libras  11.872 
Acompanhamento e orientações aos Deficientes Auditivos 
sobre direitos e benefícios 

 

Desenvolvimento de Curso de LIBRAS  
DIUP 438 
Intermediação do pleito de Títulos de Utilidade Pública – 
Visitas, Orientações e Análise de Processos  

 

Total  91.206 
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O Programa PRÓ-VÍTIMA assegura assistência multidisciplinar às vítimas e familiares de 
vítimas de crimes violentos (homicídio, latrocínio, estupro, violência doméstica, roubo com restrição de 
liberdade e violência no trânsito), dando visibilidade aos direitos dos cidadãos atingidos, contribuindo para a 
superação dos danos causados pela violência; levantando subsídios para a construção de políticas públicas 
eficazes de prevenção do crime e proteção da vida.  

O PRÓ-VITIMA insere-se, assim, no esforço de fazer cumprir a Constituição Brasileira de 1988, 
que consagra “a dignidade da pessoa humana” como um dos princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil (artigo 1º, III); atribui “a inviolabilidade do direito à vida” como um direito e garantia 
fundamental do brasileiro (artigo 5º); dispõe que o Estado “assegurará a assistência à família na pessoa de 
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”, e 
que é também seu dever colocar a criança e o adolescente “a salvo de toda forma de negligência(...) 
violência, crueldade e opressão” (artigos 226, parágrafo 8º, 227); e determina, no artigo 245, “a assistência 
a herdeiros e dependentes de pessoas vitimadas por crime doloso”. 

A iniciativa contribui para a transformação da cultura de violência em uma cultura de paz 
baseada nos valores universais de respeito à vida, liberdade, justiça, solidariedade, tolerância, direitos 
humanos e igualdade de gênero, cumprindo os princípios estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco.   

O Programa de Assistência Multidisciplinar a Vítimas de Violência presta assistência em 
núcleos de atendimento instalados nas seguintes Regiões Administrativas do Distrito Federal: Paranoá, 
Plano Piloto (114 Sul – Estação do Metrô), Sede (Estação Rodoferroviária), Ceilândia e Guará/Lucio Costa. 

A Campanha de Enfrentamento à Violência contra a Mulher atuou nas feiras permanentes de 
Samambaia e Ceilândia com ações de conscientização e orientação sobre violência doméstica e contra a 
mulher. 

Elaboração do Projeto de Lei Arma não é Brinquedo, Dê Livros, que proíbe a fabricação, 
distribuição e comercialização de armas de brinquedo no Distrito Federal, sancionado pelo Governador em 
20 de setembro de 2013, sob o número 5.180. 

Houve  reuniões com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, para 
implantação de Programa similar ao PRÓ-VITIMA no estado do Rio de Janeiro. 
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Firmou-se Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Civil do Distrito Federal. 
Promoveu-se o 2º Seminário Nacional dos Direitos Humanos das Vítimas de Violência. 
O PRÓ-VITIMA ganhou dois novos núcleos nas Regiões Administrativas de Ceilândia e Guará. 
A inauguração destes novos centros de atendimento permitiu a expansão de suas atividades e 
aumento do público alcançado.  
Registrou-se elevação do total de atendimentos prestados, conforme dados a seguir: 

Quantitativo de Atendimentos Realizados 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total  
981 815 887 917 711 698 1.127 1.136 1.543 1.233 1.044 928 12.020 

             

 
 

   
 

 
 

 

Por meio da Mobilização Social, a SEJUS atua junto a comunidades carentes com o Projeto 
Voluntário Cidadão, que leva solidariedade e auxílio às comunidades e entidades carentes do Distrito 
Federal por meio do voluntariado. As visitas são semanais e diagnosticam a necessidade de cada 
instituição.  

Ministraram-se Palestras sobre os temas Empreendedorismo, Mercado de Trabalho e 
Responsabilidade Social visando esclarecer aos jovens as opções profissionais que poderão escolher em 
seu futuro.  

O Projeto Intervalo Cultural, promovido em parceria com as escolas da rede pública do Distrito 
Federal, leva atrações culturais, como bandas, Djs, comediantes e dançarinos, com o intuito de gerar um 
momento de entretenimento cultural no ambiente escolar. 

Coordena a Campanha do Agasalho, com a arrecadação de roupas de frio e cobertores e 
distribuição dos donativos à população carente do Distrito Federal. Faz ainda arrecadação e distribuição de 
cestas básicas, brinquedos, calçados e vestuário. 
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Quantitativo De Ações Realizadas  
Doações (cestas básicas, vestuário, agasalhos, calçados e brinquedos) 
Visitas a Associações, Abrigos, Creches e Hospitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestras 

 

 

 
 
 

Cestas Básicas; 80

Calçados; 320

Brinquedos; 238
Bolas de 

Futebol/Volei/Basquet
e; 60

Doações 
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7.698 
102 

200 
84 

19.890 

 

 

Cestas Básicas; 80

Calçados; 320
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Com relação ao Conselho de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (CDPDDH), ele é um 
órgão paritário, com representação do Governo do Distrito Federal e da sociedade civil, que atua na 
proteção, promoção e garantia dos direitos humanos, bem como na fiscalização das políticas dos Direitos 
Humanos; investiga as violações aos direitos humanos, recebe e encaminha às autoridades competentes 
petições, representações, denúncias ou queixas de qualquer pessoa que lhe sejam dirigidas por desrespeito 
aos direitos fundamentais e coletivos, assegurados na Constituição Federal. 

O Conselho tem por finalidade precípua criar uma consciência jurídico-política no Distrito 
Federal na luta pela promoção dos direitos humanos e nas sanções de suas violações, combatendo a 
violência e a impunidade, nesse sentido, realizou a IV Conferência Distrital de Direitos Humanos do Distrito 
Federal. No evento, que teve participação estimada de 1000 pessoas, foram apresentadas as propostas 
debatidas durante as pré-conferências e eleito novo conselho Distrital de Promoção dos Direitos Humanos. 

Com relação ao Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN/DF), ele é 
órgão de deliberação coletiva de 2º grau, de composição paritária, integrante do Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, foi criado pelo Decreto nº. 9.359, de 01 de abril de 1986. O 
Conselho assessora o Governo do Distrito Federal na promoção, integração e organização do Estado para 
o desenvolvimento de políticas públicas e privadas voltadas para a redução de danos ocasionados pelo uso 
e abuso de drogas e da oferta. Propõe políticas na área de prevenção, tratamento, recuperação e 
reinserção social, e fiscaliza o funcionamento de entidades públicas e privadas que se dediquem ao 
tratamento, à recuperação de dependentes químicos ou à prevenção do uso de drogas. 

O CONEN/DF deliberou o edital de credenciamento 01/2013 que teve como objeto a 
contratação de instituições privadas na aquisição de vagas para tratamento de dependentes químicos; 
promoveu encontro das Câmaras Técnicas, objetivando deliberação de temas demandados pela plenária.  

Durante a Semana Nacional de Combate às Drogas, realizou-se o primeiro workshop das 
Comunidades Terapêuticas, que teve o objetivo de assessorar as instituições na regularização documental, 
capacitar seus monitores, expedir registros e outras ações. 

Com o objetivo de conceder registro, fiscalizar e orientar quanto aos procedimentos, visitaram-
se diversas instituições que prestam atenção a pessoas com transtornos causados pelo uso, abuso e 
dependência de substâncias psicoativas. 

Realizou-se ainda, dentro da Semana de Prevenção ao uso de Drogas no âmbito do Distrito 
Federal, o Segundo Fórum Distrital contra as Drogas.  

Com relação ao Conselho do Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e Familiares do 
Distrito Federal (CONDEL/PROVITA-DF) - Convênio firmado com a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, que é executado indiretamente por uma organização da Sociedade Civil sem fins 
lucrativos, com o objetivo de combater à impunidade por meio de medidas de proteção às vitimas e 
testemunhas, bem como a seus familiares, que estejam sofrendo ameaças em razão de inquérito ou 
processo criminal, nos moldes da Lei Federal nº 9.807/99 e Lei Distrital nº 3.404/2004. 

O Programa de Proteção faz parte da Política de Proteção a Testemunhas que integra o 
Sistema Nacional de Assistência a Vitimas e Testemunhas Ameaçadas. O Plano Nacional De Direitos 
Humanos – PNDH1, de iniciativa do Ministério da Justiça em conjunto com organizações da Sociedade 
Civil, instituiu a meta “Apoiar a Criação nos Estados de Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas 
de crimes, expostas em virtude de colaboração ou declarações prestadas em investigação criminal ou 
processo penal”, visando superar obstáculos à promoção e à proteção dos Direitos Humanos no Brasil. 

Nesse sentido as ações do Programa de Proteção são executadas pela Organização da 
Sociedade Civil, desde que haja autorização do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção às Vitimas, 
Testemunhas e Familiares do Distrito Federal CONDEL/PROVITA-DF, composto por representantes do 
Poder Público e da Sociedade Civil, diretamente envolvidos com o procedimento e o processo criminal. 

Esclarecendo sobre os avanços e problemáticas da Política Pública do Distrito Federal no 
âmbito Nacional, foi realizado o II Seminário do PROVITA – DF.  

A Polícia Civil do Distrito Federal foi informada quanto aos procedimentos de ingresso no 
PROVITA-DF, bem como dos contatos da Secretaria Executiva do CONDEL – DF e da Coordenação da 
Equipe Técnica do PROVITA – DF. 

O Distrito Federal foi o primeiro estado a regulamentar, por meio de gestões do Conselho 
Deliberativo, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a prioridade na tramitação dos Processos nos 
quais envolvam vítimas, testemunhas ou réus colaboradores.  

A Secretaria Executiva do CONDEL-DF foi considerada referência nacional nas atividades de 
gestão junto aos órgãos diretamente envolvidos com a Política Protetiva, segundo a Organização dos 
Estados Íbero-americanos para Educação, Ciência e Cultura. 
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Atendimentos Condel/ Provita  
Oferecer proteção às vítimas, testemunhas e seus fa miliares – PROVITA/DF 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
36 33 34 32 41 43 33 34 43 43 44 43 459 

Gráfico com Atendimentos e Evolução do Triênio Prov ita 

 
 

Com relação ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defic iência (CODDEDE)  
– ele é um órgão colegiado que formula, fiscaliza, coordena, propõe e executa as políticas públicas relativas 
à pessoa com deficiência e atua como instância de apoio ao Distrito Federal nos casos de denúncias e 
reclamações quando ocorre ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência assegurados na 
legislação esparsa e na Constituição Federal. 

Visando esclarecer sobre a temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi realizada a 
IIIConferência da Pessoa com Deficiência; e, promoveu-se a participação de seus servidores no 1° Fórum 
do PPNE e no Programa Qualificopa. 

Atendimento público na Praça do Cidadão. 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
125 264 394 590 534 381 453 429 382 410 341 87 4.390 

 

 
 

O Instituto de Defesa do Consumidor (IDC / PROCON / DF) possui como atribuições principais 
a proposição de normas e execução de ações de defesa do consumidor, o recebimento, análise, avaliação, 
apuração e encaminhamento das reclamações, sugestões ou proposições apresentadas pelas entidades 
representativas da população e pelos consumidores individuais e coletivos.  

Em decorrência de concurso público realizado em 2011, com resultado homologado em 2012, 
o PROCON ampliou, neste ano de 2013, seu quadro de servidores. Foram nomeados 151 (cento e 
cinquenta e um) servidores, sendo 22 (vinte e dois) deles Pessoas com algum tipo de Deficiência. Este 
certame atendeu à necessidade de áreas diversas, contribuiu para a melhora significativa na execução das 
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atividades meio e elevou a qualidade do atendimento final prestado ao consumidor, público alvo deste 
Instituto. 

Ampliaram-se as ações de conscientização do consumidor por meio da Escola do Consumidor 
em diversas regiões administrativas do DF em que não há postos de atendimento físico do PROCON. 

O Projeto PROCON Mirim voltado para o público infantil, trata de temas relacionados ao 
consumo sustentável e finanças pessoais e apresenta aos jovens consumidores, de forma lúdica, os seus 
direitos e os cuidados que se deve tomar numa relação de consumo. As escolas públicas do Distrito Federal 
podem agendar o recebimento do Projeto junto ao Instituto de Defesa do Consumidor. Ainda voltado para o 
público infantil, lançou-se o Gibi Virtual de Educação Financeira, de distribuição gratuita e disponível no site 
institucional do PROCON/DF.  

 

 
 

O Projeto Procon Móvel atua em localidades do Distrito Federal nas quais não há postos fixos 
de atendimentos do Instituto de Defesa do Consumidor. Por meio dele, o PROCON esclarece e orienta a 
população sobre temas diversos. 

 
 

A Campanha “De Olho na Validade”, fruto da parceria com a Associação de Supermercados de 
Brasília – ASBRA, educa o consumidor para o prazo de validade dos produtos.  

A Operação “Barrados no Baile”conscientiza casas noturnas sobre as novas regras de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O PROCON/DF efetuou operações em diversos bares e 
boates orientando sobre a importância do atendimento às normas. 

A “Operação “Linha Dura”visacoibir excessos de reclamações de consumidores em decorrência 
de diversas infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Como parte da referida operação, foi aplicada 
multa de mais de 4 (quatro) milhões de reais a algumas empresas de telefonia que recorrentemente têm 
atuado em desconformidade com a legislação vigente do consumidor.  

O Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF monitora, semanalmente, os segmentos 
comerciais e industriais de maior recorrência em reclamação de consumidores apurando, com celeridade e 
abrangência, as demandas dos consumidores. 
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A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito  Federal (FUNAP/DF)  tem como 

principal finalidade contribuir para a recuperação social do preso e a melhoria de suas condições de vida.  

Internos Remunerados 
Programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

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

103 98 103 98 100 90 99 98 93 97 95 94 97,3 

 
  

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

18.779 16.582 15.400 13.178 15047 15013 17825 17365 16.598 18.001 16.011 12.441 192.240 16.020

- -

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

3.189 2.109 2.224 2.188 2.250 849 987 1131 1026 1075 963 1057 19.048 1.587

- -

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

21.968 18.691 17.624 15.366 17.297 15862 18812 18496 17.624 19.076 16.974 13.498 211.288 17.607

- -

15.236

Média bimestral Média bimestral Média bimestral Média bimestral Média bimestral Média bimestral

20.329 16.495 16.579 18.654 18.350

Média bimestral

17.680 14.289 15.030 17.595 17.300

Média bimestral Média bimestral Média bimestral Média bimestral Média bimestral

1.010

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - PROCON/DF (POSTOS, PROCON MÓVEL E 151)

PROCON DIGITAL

QUANTITATIVO TOTAL

Média bimestral Média bimestral Média bimestral Média bimestral Média bimestral Média bimestral

2.649 2.206 1.549 1.059 2101

14.226

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
21.968 18.691 17.624 15.366 17.297 15.862 18.812 18.496 17.624 19.076 16.974 13.498 211.288

Planejado 2013 (PPA): Média de 28.000 pessoas atendidas / mês

Obs01: Fonte dos dados de atendimento 2013 - Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC/MJ.
Obs02: Os atendimentos totais do Procon/DF referem-se aos atendimentos presencial e telefônico na sede e postos de atendimento e por meio do Procon Digital.

2011 238.113
2012 197.873
2013 211.288

Gráfico - Total de Atendimentos triênio (2011 / 2012 / 2013)
Dados Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor

Atendimentos PROCON/DF

2011 2012 2013
17.60729.83318.842

Resultados alcançados

62,88%Indicador de Desempenho: 
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1.1. Análise dos indicadores de desempenho  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
001 – Promover a cidadania, defesa e garantia dos d ireitos humanos, contribuindo para a 
conscientização do cidadão dos direitos sociais bás icos, reinserção social e igualdade, com 
participação efetiva na sociedade no Distrito Feder al. 
 
Indicadores:  

 

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Instituições de abrigamento e 
reinserção social de 
dependente químico 
cadastradas e inspecionadas 

% 100 31/12/2010 Anual 
100 / 
100 

100 / 
100 100 100 

SUBPPUD/ 
SEJUS 

Nível de atenção na 
conscientização, prevenção ao 
uso indevido de drogas (média 
mensal) 

Pessoa - - Anual 
9.746 / 
6.694 

14.805 / 
15.210 14.805 19.896 

SUBPPUD/ 
SEJUS 

Média mensal de idosos 
assistidos 

Pessoa 1.933 31/12/2010 Anual 2.500 / 
1.439 

2.500 /  
1.147 

2.500 2.500 SUBATI/ 
SEJUS 

Promoção da inclusão da 
pessoa com deficiência (média 
mensal) 

Pessoa 1.358 31/12/2010 Anual 2.500 /  
8.380 

3.000 / 
7.966 

2.500 3.000 SUBCID/ 
CODDEDE 

Média mensal de atendimento 
ao afro descendente 

Pessoa 1.672 31/12/2010 Anual 1.700 / 
5.000 

1.800 / 
50.000 

2.000 2.500 CDDN/ 
SEJUS 

Número de vitimas protegidas  
média mensal) 

Pessoa 597 31/12/2010 Anual 633 / 
893 

685 / 
960 

735 785 
PROVÍTMA/
PROVITA/ 

SEJUS 
Nível de alcance pela 
divulgação de políticas públicas 
e atos de promoção da 
igualdade racial 

% 40 31/12/2010 Anual 40 / 20 40 / 40 40 40 
CDNN/ 
SEJUS 

 
A utilização de indicadores de desempenhos para aferir os resultados alcançados pelos 

programas da SEJUS considera a produtividade do conjunto de ações do programa, bem como, apura a 
avaliação global, de modo a evidenciar o grau de eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

 Neste ciclo, em especial no exercício de 2013, com relação ao Percentual de instituições de 
tratamento e reinserção social de dependente químico cadastradas e inspecionadas constatou-se que o 
indicador teve 100% de aproveitamento.  

No tocante à média mensal do Nível de atenção na conscientização e prevenção ao uso 
indevido de drogas a meta foi superada em 2,73 %.  

Quanto ao Programa Promoção da inclusão da pessoa com deficiência, superamos em 165% o 
índice estabelecido pelo PPA. 

Referente ao número de vitimas protegidas nos Programas PRÓ-VÍTIMA e PROVITA. A meta 
estabelecida foi superada em 40% em razão da expansão das unidades do PRÓ-VITIMA, com a 
inauguração de dois novos núcleos nas Regiões Administrativas de Ceilândia e Guará.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 – Ampliar e prestar atendimento, proteção, orie ntação e defesa dos direitos do cidadão, 
estabelecendo uma cultura de excelência, assegurand o, na prestação dos serviços, alto padrão de 
qualidade, eficiência, agilidade e respeito, simpli ficando as obrigações de natureza burocrática e 
ampliando os canais de comunicação entre o estado e  a população. 
 
Indicadores:  
       

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida  

Índice Mais 
Recente  

Apurado em 
 MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado em Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Média mensal de 
atendimento do Na Hora 

Pessoa 275.993 31/12/2010 Anual 
282.755 

/ 
288.319 

290.728 
/ 

298.539 
298.926 330.355 Na Hora/ 

SEJUS 
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Índice de satisfação do 
usuário do Na Hora % 99,91 31/12/2010 Anual 

98 / 
96,28 

98 / 
95,72 98 98 

Na Hora/ 
SEJUS 

Tempo médio de espera nas 
unidades do Na Hora 

Minuto 9,07 31/12/2010 Anual 7  / 
08:41 

7  / 
10:10 

7 7 Na Hora/ 
SEJUS 

Tempo Médio de 
Atendimento nas unidades 
do Na Hora 

Minuto 8,16 31/12/2010 Anual 7 / 
07:20 

7 / 
6:51 

7 7 Na Hora/ 
SEJUS 

 
A Média Mensal de Atendimentos superou em 2,69 % a meta estabelecida para o período, 

ainda que a Unidade de Taguatinga tenha apresentado ligeira queda em virtude de incêndio ocorrido no 
Shopping Top Mall no dia 12/08/2013, local que sediava a Unidade de Taguatinga, que culminou com a 
interdição do prédio pela Defesa Civil do Distrito Federal. A Unidade em questão teve suas atividades 
suspensas por 60 dias até a mudança para a nova sede, inaugurada no Pistão Sul, em 11/10/2013.    

A medição do Índice de Satisfação é feita pelo cidadão logo após o término do atendimento, 
que tem a sua disposição quatro opções de avaliação sobre o atendimento, a saber: ótimo, bom, regular e 
ruim. Os índices apresentados em 2013 sofreram leve queda, de 96,28% para 95,72%, tendo em vista um 
maior rigor na gestão da medição. 

Houve aumento no Tempo Médio de Espera devido à grande evasão de servidores no ano de 
2013. O atual quadro de pessoal do Na Hora é precário e não supre a necessidade do Órgão, a 
continuidade da excelência dos serviços prestados requer abertura de Concurso Público para provimentos 
de vagas.  

O Tempo Médio de Atendimento se manteve abaixo do limite de 7 (sete) minutos. Este 
parâmetro de 7 (sete) minutos foi estipulado atendendo-se a peculiaridade dos serviços prestados nas 
unidades do Na hora, levando-se em consideração os serviços com atendimentos mais ágeis e os serviços 
com atendimentos mais personalizados. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO, E SERVIÇOS AO ESTADO – G ESTÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1984 - Construção de prédios e próprios  350.000 0 0 0 
Total do Programa  350.000 0 0 0 

 
Não Houve neste programa. 
 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SO CIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  500.000 91.998 91.998 0 
0028 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal 500.000 91.998 91.998 0 
4088 - Capacitação de Servidores  0 106.177 106.176 105.956 
8502 - Administração de Pessoal  53.210.646 57.227.943 57.210.938 57.210.890 
7019 - Administração de Pessoal-Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania-Distrito Federal 53.210.646 57.227.943 57.210.938 57.210.890 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  4.500.000 4.297.070 4.220.316 4.220.316 
6968 - Concessão de Benefícios A Servidores - Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal 4.500.000 4.297.070 4.220.316 4.220.316 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  8.550.000 10.973.304 10.942.762 5.821.741 
7250 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal 8.500.000 10.973.304 10.942.762 5.821.741 

Total do Programa  66.760.646 72.696.492 72.572.190 67.358.902 
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Direcionado para o bem estar do servidor e aumento da produtividade foram realizados 
eventos culturais e de capacitação conforme quadro abaixo: 

 

 
Concessão de Benefícios 

Atividades do Núcleo de Capacitação  Quantidade  
Concessão de Adicional de Qualificação- AQ analisados 204 
Concessão de GHPP analisados 07 
Concessão de Gratificação de Titulação-GTIT analisados 136 
Concessão de Libras analisados 07 

Total  464 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

6057 - Realização de atividades de comunicação social  0 0 0 0 
Total do Programa  0 0 0 0 

Não houve execução para este Programa. 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4154 - Abordagem social a famílias e indivíduos  300.000 0 0 0 
Total do Programa  300.000 0 0 0 

 

Não houve execução para este Programa. 

 

  

Mês Evento
Servidores 

Capacitados
Investimento

Fevereiro Ambientação para novos servidores SEJUS/ NA HORA 35  R$                   -   

Abril Palestra Top 10 – 22/04/13 Metacompetência, Capital Humano e Alta Performance 50  R$        15.568,00 

Maio

GFIP / SEFIP – 27 a 29/05/13 3  R$         5.940,00 

Palestra Top 10 – 24/06/13 Gestão do Conhecimento e Estratégia e Gestão Empresarial 50  R$         9.730,00 

Palestra na FDC Discutindo Desafios da Gestão de Pessoas – 20/06/13 3  R$                   -   

Julho Palestra Top 10 – 31/07/13 Atitudes Vencedoras e Busca da Excelência 70  R$        19.460,00 

Palestra Top 10 – 20/08/13 Gestão de Conflitos e A arte de Comunicar 50  R$        13.230,00 

Ambientação para novos servidores 106  R$                   -   

Agosto Curso do SICONV IN COMPANY – 05 a 07/08/13 10  R$        17.500,00 

Curso – Programa de Gestão por Competências no Setor  Público - 27 a 29/08/2013 6  R$        28.800,00 

Palestra Top 10 – 25/09/13 Carreira Sustentável 50  R$        26.460,00 

Setembro Congresso Internacional da ABEAD – 06 a 08/09/13 1  R$            200,00 

IIIV Congresso Brasileiro de Dinâmicas dos  Grupos 23 a 25/09/13 3  R$         3.060,00 

Outubro Palestra Top 10 – 29/10/13 Você é o Líder de Sua Vida e Felicidade e Produtividade 50  R$        15.568,00 

Novembro Palestra Top 10 – 26/11/13 Inovação e Criatividade e   A Construção do Sucesso 70  R$        26.460,00 

643  R$      233.566,00 

Junho

Total de Capacitações em 2013:

Palestra Top 10 – 22/05/13 Mudanças Precisam de Gestão e Educação para o Trabalho. 70  R$        19.460,00 

Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, com  Ênfase no SIGGO – 13 a 17/05/13 16  R$        32.130,00 
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3. Informações complementares  

Ações realizadas em Parcerias/Convênios. 

 
 
Além da Celebração dos Convênios acima elencados esta Secretaria analisou a Prestação de 

Contas apresentada pelo Centro Popular de Formação da Juventude – Convênio 01/2012 referente aos 
períodos de janeiro a julho de 2012 (Aprovada em 22/07/2013) e de agosto a dezembro de 2012 (Aprovada 
em 30/10/2013). 

No tocante à Entidade Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora 
das Dores, foram analisadas as contas apresentadas referentes ao segundo semestre do ano de 2011 e, 
em razão da constatação de diversas irregularidades, reprovamos as contas apresentadas e procedemos à 
inclusão da entidade no cadastro de inadimplentes do SIAC/SIGGO. Todavia, em razão da impetração de 
recurso administrativo pela Concedente, ao qual foi atribuído efeito suspensivo pela Governadoria do 
Distrito Federal, procedeu-se à exclusão da inadimplência em 12/07/2013 até julgamento final de mérito do 
referido recurso pela Consultoria Jurídica do Distrito Federal, do qual, até o final do exercício de 2013, não 
fomos informados de sua conclusão. 

Quanto às contratações, registramos a celebração de dezessete contratos em 2013, cuja 
relação segue abaixo: 

 

N° PROCESSO 
N° DO 

CONVÊNIO
ORGÃO CONCEDENTE 

ÓRGÃO 
CONVENENTE

ÓRGÃO 
INTERVENIENTE

OBJETO ASSINATURA VIGÊNCIA 
 RECURSOS DO 
CONCEDENTE 

 RECURSOS DO 
CONVENENTE 

SITUAÇÃO

400.000.095/2011

Conv.nº 
076/2011 - 
SICONV nº 

759772/2011

UNIÃO/Min. Justiça GDF SEJUS
1º Termo Adititivo ao Convênio celebrado  entre o 
Ministério da Justiça  e o Distrito Federal para o 
Enfrentamento de Tráfico de pessoas

18/12/2013 25/12/2013  R$         349.769,33  R$         50.000,00 

Convênio em execução . 
Liberação de parcela de recursos 

no valor de R$ 224.884,66, 
sendo R$ 174.884,66 recurso 
Concedente e R$ 50.000,00 

recurso contrapartida

400.001.505/2011
1º Termo 
Aditivo 

SEJUS
CENTRO 

POPULAR

1º TERMO ADITIVO ao Convênio nº 01/2012 
alteração do prazo e suplementação de recurso  para  
continuidade do PROVITA/DF.

19/09/2012 31/07/2013  R$         600.000,00  R$       200.000,00 

400.000.487/2013
CONV. Nº 

01/2013
SEJUS

CENTRO 
POPULAR

Convênio celebrado entre a SEJUS  e o Centro Popular 
da Formação de Juventude  para continuidade do 
PROVITA/DF

31/07/2013 31/05/2014  R$         800.000,00  R$       350.000,00 

Convênio em execução. 
Liberada a 1ª parcela no valor 

de R$ 350.000,00 
(contrapartida) 

400.000.260/2013
Convênio nº 
784679/2013

UNIÃO SEJUS GDF

Convênio com a União para implantação e reinserção 
sustentáveis: Geração de renda, trabalho aos usuários e 
dependentes de crack, álcool e outras drogas - Metas I, 
II, III e IV

30/12/2013 30/12/2015  R$         500.000,00  R$         55.555,56 
Aguarda Minuta do Convênio -  

Via SICONV  

400.000.703/2013
Convênio nº 
782613/2013  

UNIÃO/Min. Justiça SEJUS GDF
Estruturação e o fortalecimento do Conselho de 
Políticas sobre Drogas a serem instalados  nas cidades 
satélites do Distrito Federal e Entorno

08/10/2013 08/06/2015  R$         106.526,20  R$         11.836,24 
Convênio assinado pelo GDF e  

enviado para assinatura do 
Mnistério da Justiça

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A UNIÃO E O DIS TRITO FEDERAL VIGENTES EM 2013/2014
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N° PROCESSO N° CONTRATO LOCADORA/CONTRATADA/CEDENTE OB JETO DATA ASSINATURA VENCIMENTO
VALOR 

CONTRATO

400.000.496/2012 01/2013
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO 

TRABALHADOR PRESO - FUNAP/DF

Prestação de serviços 
relacionados a atividades de 

reprografia, entrega de 
documentos, manutenção e 

conservação predial, recolhimento 
de inservíveis, copeiragem e 

serviços gerais, a serem 
realizados por sentenciados do 
Sistema Penitenciário do Distrito 
Federal, em regime semiaberto, 

aberto e em livramento 
condicional, obedecida a 

qualificação e aptidão de cada 
sentenciado. Publicação: DODF 

nº 49, de 08/03/2013, pág. 67.

28/02/2013 28/02/2014 R$ 1.719.768,00 

400.000.099/2013 02/2013
ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS 

LTDA

Prestação de serviços pela 
CONTRATADA, consistindo em 

treinamento na área de recursos 
humanos, mediante a 

participação de quatrocentos e 
dez servidores indicados pela 

SEJUS, nas palestras do Projeto 
“TOP 10 EMPRESARIAL”, a serem 

realizadas no período de abril a 
novembro de 2013. Publicação: 

DODF nº 94, de 09/05/2013, p. 55. 
Retificação:  DODF nº 100, de 

17/05/2013, p. 47 e DODF nº 119, 
de 12/06/2013, p. 58.

22/04/2013 31/12/2013 R$ 100.016,00 

400.000.171/2013 s/n
GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA 

LTDA

Cessão gratuita, em regime de 
comodato, de 10 Terminais de 
Autoatendimento, modelo VS 

SLIM, dotados de software 
desenvolvido pela COMODANTE, 
a serem disponibilizados para a 
SEJUS. Publicação: DODF nº 89, 
de 2/05/2013, p. 67. Retificação: 
DODF nº 92, de 7/05/2013, p. 51.

25/04/2013 25/04/2014

400.000.460/2012 03/2013
AMÉRICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 

S.A

Locação de imóvel s ituado no 
Lote 11, QS - 03, EPCT, Lojas 04, 

05, 06, 07 e 08, Águas Claras, 
Taguatinga – DF, com área total 

de 1.470 m2, para uso do Serviço 
de Atendimento Imediato ao 

Cidadão – Na Hora na cidade de 
Taguatinga-DF. Publicação: 

DODF nº 119, de 12/06/2013, p. 
58.

04/06/2013 04/06/2014 R$ 1.368.000,00 

400.000.153/2012 04/2013 EDITORA MERIDIONAL LTDA-ME

Prestação de Serviços Gráficos – 
pertinentes ao Enfrentamento ao 
Tráfico De Pessoas, referente ao 

Convênio nº 76/2011, firmado 
entre o Ministério da Justiça e o 
Governo do Distrito Federal por 
meio da SEJUS. Publicação: 

DODF nº 116, de 07/06/2013, p. 
35, republicado no DODF nº 118, 

de 11/06/2013, p. 53.

29/05/2013 27/12/2013 R$ 34.552,00 

400.000.027/2012 05/2013
LBM-DEALER EQUIPAMENTOS 

LABORATORIAIS E ELETRO ELETRÔNICOS 
LTDA ME

 Aquisição de crachás e cordões 
para crachás. Publicação:  DODF 
nº 130, de 25/06/2013, p. 41/42.

20/06/2013 20/06/2014 R$ 8.640,00 

400.000.477/2012 06/2013 GM BARBOSA CONFECÇÕES EPP

Aquisição de 2.000 camisetas a 
serem utilizadas na divulgação 
dos trabalhos pertinentes ao 
enfrentamento ao tráfico de 

pessoas referente ao Convênio nº 
76/2011. Publicação: DODF nº 

162, de 8/8/2013, p. 53.

30/07/2013 28/09/2013 R$ 9.995,00 

400.000.541/2013 07/2013
EMPRODATA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS

Locação de de imóvels situado na 
QN 07, Área Especial 1, 2º andar, 
Centro Empresarial Riacho Mall, 
Riacho Fundo I, Brasília-DF, com 
área total de 1.287,35 m2, para 
instalação e funcionamento da 

unidade do Na Hora na cidade de 
Riacho Fundo I. Publicação: 

DODF nº 198, de 24/09/2013, pág. 
73.

18/09/2013 18/09/2014 R$ 1.004.133,00 

400.000.691/2013 08/2013 R.R. – COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA

Aquisição de 430 unidades do 
cartucho de toner preto para 

impressora HP M1536DNF, Ref. 
CE278A, Marca Online Print, 

referente ao item número 137 da 
Ata de Registro de Preços do 

Pregão Eletrônico nº 06/2013 – 2º 
Regimento de Cavalaria 

Mecanizado – Comando do 
Exército. Publicação:  DODF nº 

218, de 18/10/2013, p. 51.

10/10/2013 10/10/2014 R$ 38.700,00 
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N° PROCESSO N° CONTRATO LOCADORA/CONTRATADA/CEDENTE OB JETO DATA ASSINATURA VENCIMENTO
VALOR 

CONTRATO

400.000.625/2013 09/2013
SANTA RITA COMERCIAL EIRELI LTDA - 

EPP

Aquisição de água mineral 
potável, material água mineral, 

tipo embalagem plástico, 
gaseificação sem gás, envasada 
em garrafão de 20 litros, lacrados, 
tipo Indaiá Similar, marca: Seiva, 

dentro dos padrões estabelecidos 
pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM e 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, com preço 
unitário de R$ 2,60, consoante 

especificam o Edital de Licitação 
Pregão Eletrônico nº 05/2013 – 

Hospital de Força Aérea de 
Brasília – HFAB (fls. 20/901) e a 
Proposta de fl. 903. Publicação: 
DODF nº 233, de 07/11/2013, p. 

63.

27/09/2013 27/09/2014 R$ 13.000,00 

400.000.691/2013 10/2013
TEEVO S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA

Aquisição de 100 unidades da 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
LASER MONOCROMÁTICA – HP 

M1536DNF, referente ao item 
número 136 da Ata de Registro de 

Preços do Pregão Eletrônico nº 
06/2013 – 2º Regimento de 

Cavalaria Mecanizada – Comando 
do Exército. Publicação: DODF nº 

233, de 07/11/2013, p. 63.

11/10/2013 11/10/2014 R$ 91.998,00 

400.000.711/2013 11/2013
CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO E 

AMBIENTAL DO DF

Prestação de serviços 
continuados de fornecimento de 
água, esgoto e manutenção de 

hidrômetro, para atender as 
instalações da SEJUS e demais 

unidades vinculadas.  Publicação: 
DODF nº 236, de 11/11/2013, p. 

65/66.

31/10/2013 30/10/2014 R$ 180.000,00 

400.000.728/2013 12/2013
FIPEL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 

ARTIGOS PARA PAPELARIA E ESCRITÓRIO 
LTDA EPP

Aquisição de 80 carimbos 
numeradores automáticos, no 

valor unitário de R$ 59,90, 
referente ao item número 25 da 

Ata de Registro de Preços nº 
078/2012. Forma de execução : a 
entrega do objeto processar-se-á 
de forma integral, no prazo de 15 

dias. Vigência:  75  dias a partir da 
sua assinatura. Publicação: 

DODF nº 260, de 06/12/2013, p. 
48.

21/11/2013 04/02/2014 R$ 4.792,00 

400.000.728/2013 13/2013
 ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARIMBOS LTDA ME

Aquisição de carimbos, referente 
aos itens número 01, 02, 03 e 04 
da Ata de Registro de Preços nº 

069/2012. Forma de execução : a 
entrega do objeto processar-se-á 
de forma integral, no prazo de 15 
dias. Vigência:  60 dias a partir da 

sua assinatura. Publicação: 
DODF nº 260, de 06/12/2013, p. 

48.

21/11/2013 20/01/2014 R$ 2.963,70 

400.000.015/2012 14/2013
 AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA

Locação de imóvel situado SCS 
Quadra 08, Bloco B, nº 60, salas 

240-A e 240-C, Ed. Venâncio 
2000, Brasília-DF, com área total 

de 1.898,32 m², para uso do 
Instituto de Defesa do 

Consumidor – PROCON/DF. 
Publicação:  DODF nº 260, de 

06/12/2013, p. 48.

25/11/2013 25/11/2014 R$ 1.240.814,52 

400.000.156/2013 15/2013 ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA - ME

Prestação de serviços de 
dedetização/desratização, para 
realizar o controle de pragas, 

fornecendo mão de obra e 
matéria prima necessária à 

execução do Contrato em todas 
as unidades pertencentes à 

Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania do Distrito 
Federal - SEJUS, bem como seus 

órgãos vinculados. Publicação: 
DODF nº 260, de 06/12/2013, p. 

49.

04/12/2013 04/12/2014 R$ 9.950,00 

400.000.774/2013 16/2013 CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME

Prestação de serviços de chaveiro 
em geral, em conformidade com o 

Plano de Suprimento (PLS) nº 
109/2012, para atender às 

necessidades da SEJUS. FORMA 
DE EXECUÇÃO: o Contrato será 

executado na forma indireta, sob o 
regime de empreitada por preço 

unitário, conforme disposto no art. 
6º, VIII, “b” e no art. 10, II, “b”, da 
Lei nº. 8.666/93. VIGÊNCIA: 60 
dias a partir da sua assinatura.

24/12/2013 22/02/2014 R$ 5.213,20 
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Além dos dezessete contratos celebrados no ano de 2013 e do contrato de comodato s/n, foram 
formalizados por esta SEJUS nove termos aditivos, quais sejam: 

– 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2008/SEJUS/AMERICEL S.A. e CLARO S.A. – com 
vigência até 31/01/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 31, de 08 de fevereiro de 2013; 

– 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2010/SEJUS/CONSTRUTORA RV LTDA – com vigência 
até 28/03/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 70, de 05 de abril de 2013;  

– 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2011/SEJUS/MOVIMENTO PRODUÇÕES DE 
EVERNTOS LTDA – com vigência até 06/04/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 70, de 05 de 
abril de 2013; 

– 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912233877/2009/SEJUS/ECT – com vigência até 
16/04/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 83, de 23 de abril de 2013; 

– 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2011/SEJUS/CONDOMINIO GAMA SHOPPING – com 
vigência até 20/05/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 113, de 04 de junho de 2013; 

– 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2008/SEJUS/B2BR - BUSINESS TO BUSINESS 
INFORMÁTICA S/A  – com vigência até 07/07/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 143, de 12 de 
julho de 2013; 

– 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2011/SEJUS/APOLO AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO LTDA - EPP – com vigência até 26/08/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 178, de 27 
de agosto de 2013; 

– 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2011/SEJUS/EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES S/A – com vigência até 30/09/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 198, 
de 24 de setembro de 2013; 

– 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912233877/2009/SEJUS/ECT – com vigência até 
16/04/2014, conforme extrato publicado no DODF nº 05, de 08 de janeiro de 2014; 

– Foi publicada ainda, Declaração de Nulidade do Contrato nº 02/2011 - SEJUS/LOOK IN 
DOOR, conforme publicação no DODF nº 92, de 07 de maio de 2013.   

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

Durante o exercício de 2013, foram realizadas várias atividades voltadas para o pleno exercício 
da cidadania e a defesa dos direitos da pessoa humana, por meio das Subsecretarias e Órgãos Vinculados 
a esta Pasta.  

Foi publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, o Decreto 34.320/2013, o qual define a 
estrutura desta Secretaria e as competências regimentais de cada unidade a ela vinculada. 

Consoante o planejamento estratégico instituído e suas respectivas metas para o exercício 
2013, consideram-se, de forma geral, positivos os índices alcançados nas atividades realizadas. 

N° PROCESSO N° CONTRATO LOCADORA/CONTRATADA/CEDENTE OB JETO DATA ASSINATURA VENCIMENTO
VALOR 

CONTRATO

400.000.787/2013 17/2013 MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Aquisição de 300 unidades de 
POLTRONA GIRATÓRIA 
ESPALDAR MÉDIO COM 

BRAÇOS; 60 unidades de 
LONGARINA 03 LUGARES COM 

BRAÇO; 12 unidades de SOFÁ DE 
01 LUGAR; 03 unidades de 

ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,80 X 
0,50 X 1,60; 03 unidades de 

ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 0,80 X 
0,50 X 0,74; 12 unidades de 

SUPORTE PARA PASTA 
SUSPENSA; 06 unidades de 

MESA DE TRABALHO 
RETANGULAR 1,40 X 0,60; 01 

unidade de MESA DE TRABALHO 
EM L 1,40 X 1,40; 01 unidade DE 
MESA PARA REUNIÃO REDONDA 

1,20 (diâmetro), referentes aos 
itens número 172, 186, 197, 215, 
218, 223, 226, 234 e 239 da Ata 

de Registro de Preços do Pregão 
Eletrônico nº 09/2013  – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ - UFPA e seus anexos (fls. 

33/433), da Proposta de fls. 26/27, 
que passam a integrar o presente 
Termo. Publicação: DODF nº 6, de 

09/01/2014, p. 57.

31/12/2013 31/12/2014 R$ 381.294,00 
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Instituiu-se, ainda, a Comissão de Gestão Estratégica que, por meio do Sistema GEPLANES, 
acompanha e monitora as metas estabelecidas no PEI. A COMGE foi designada por meio da Portaria nº 92, 
de 05 de setembro de 2013, publicada no DODF nº 187, de 09 de setembro de 2013. 

No tocante à questão orçamentária, a SEJUS, conforme LOA de 2013, teve dotação no importe 
de R$ 107.959.846,00 (Cento e sete milhões novecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e quarenta e 
seis reais), dos quais R$ 100.696.637,00 (Cem milhões seiscentos e noventa e seis mil seiscentos e trinta e 
sete reais) foram autorizados para execução de suas demandas, sendo que R$ 99.593.428,94 (noventa e 
nove milhões quinhentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) 
foram executados/empenhados, conforme registros extraídos do Quadro de Detalhamento de Despesa 
desta unidade ao final do exercício, atingindo 98,9% de execução orçamentária. 

 No decorrer do exercício 2013 houve maior abrangência na prestação dos serviços 
públicos, sendo direcionadas e executadas políticas públicas a fim de assegurar e promover os direitos das 
pessoas com deficiência, o enfrentamento ao uso indevido de drogas, ao tráfico de pessoas, a proteção das 
vítimas de violência, aos direitos do consumidor e o atendimento de qualidade com eficiência e rapidez ao 
cidadão, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal.  

Assim, ainda com as adversidades, a SEJUS, com suas atividades, beneficiou um público de 
4.116.338 (quatro milhões cento e dezesseis mil trezentos e trinta e oito) de pessoas. 

 
Dificuldades Encontradas: 

Em virtude de contingenciamentos/bloqueios e cancelamentos ao orçamento previamente 
planejado, ocorreram prejuízos no andamento regular das atividades, o que tornou inviável a execução de 
alguns projetos e o dificultou o cumprimento de alguns compromissos assumidos pela SEJUS no decorrer 
do Exercício 2013.  

A despeito da execução orçamentária de 98,9% acima informada, registra-se que do referido 
percentual está excluída a alteração na ordem de R$ 7.262.909,00 (sete milhões duzentos e dois mil 
novecentos e nove reais) entre o valor aprovado pela LOA e a despesa efetivamente autorizada para esta 
Secretaria. 

Dentro desse contexto, destacamos as principais necessidades da SEJUS: 
– Ampliação da qualificação/capacitação adequada dos servidores; 
– Contratação de servidores para atender as demandas da Secretaria; 
– Melhorias da estrutura física de atendimento em algumas unidades, tais como PROCON e 

Na Hora. 
 
Expectativas: 

 
Em 2014 a SEJUS objetiva dar continuidade às políticas já em execução e, ainda, adotar novas 

estratégias direcionadas para: 
– Aumentar a prestação dos serviços públicos por meio da ampliação e implantação de novas 

Unidades do Na Hora e do PROCON e da melhoria do atendimento on-line; 
– Promover o PROCON nas escolas;Desenvolvimento de projetos visando à modernização 

das Unidades do NA HORA; 
– Suporte e conclusão do Processo Licitatório 400.000.203/2012 para contratação de 

empresa especializada na operacionalização das unidades do Na Hora 
– Implantação de novos Postos de Atendimento, do PROCON e do INSS, na Unidade de 

Atendimento do Na Hora Riacho Fundo; 
– Ampliação do horário de atendimento do Posto da Polícia Federal instalado na Unidade do 

Na Hora no Riacho Fundo; 
– Mudança de sede da Unidade do Na Hora de Sobradinho para outro local; 
– Iniciar o Programa Na Hora Mais, que consiste na realização de eventos de capacitação em 

parceria com os órgãos integrantes do Na Hora e outros, para os servidores bem como para o cidadão que 
se utiliza dos serviços ofertados pelas unidades; 

– Dar continuidade à articulação para a participação de órgãos da administração direta, 
fundacional e autárquica, empresas públicas e sociedade de economia mista, órgãos públicos federais e 
empresas privadas prestadoras de serviços de utilidade pública nas unidades do Na Hora; 

– Implantar novas Unidades do Pró-Vítima nas cidades satélites; 
– Ampliar parcerias com órgãos como SENAC; 
– Continuar o Projeto Viva a Vida sem Drogas; 
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– Implantar o Centro de Referência em Álcool e outras Drogas e ampliar a quantidade de 
leitos existentes; 

– Promover novo Fórum Distrital sobre Drogas Ilícitas; 
– Promover a caminhada de defesa da vida sem drogas; 
– Divulgar o Programa de Proteção nos principais locais de acesso dos cidadãos 

interessados, tais como: Delegacias de Polícia, Varas Criminais, Defensorias Públicas e Promotorias 
Criminais; 

– Participar do III Seminário Distrital de Proteção de Testemunha; 
– Elaborar o Plano Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 
– Continuar o Projeto Brasília sem Pedofilia; 
– Prosseguir com o Projeto Alma Gêmea; 
– Zelar pela efetiva implantação da Política Distrital para inclusão da Pessoa com Deficiência; 
– Inaugurar o Espaço Sociocultural Adaptado; 
– Propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e à 

promoção dos direitos da pessoa com deficiência; 
– Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, 

saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, desporto, turismo, lazer, política urbana e outras 
relativas à pessoa com deficiência; 

– Promoção e divulgação de campanhas possibilitando conhecimento sobre o valor da 
diferença na prática da tolerância, autonomia e direitos da população de diversidade sexual, desmistificando 
estigmas e preconceitos; 

Essas ações contribuirão para a promoção da cidadania e garantia dos direitos humanos, 
ampliando, consequentemente, a eficiência e eficácia no atendimento à população do Distrito Federal em 
consonância com a Missão, Visão e Valores definidos para esta Secretaria. 
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26.1. FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – FDDC – UO: 44.902 
O Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, instituído pela Lei Complementar nº 50, de 23 

de dezembro de 1997, vinculado ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF, 
tem por finalidade precípua o desenvolvimento de atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do 
consumidor. 

Constituem receitas do FDDC/DF os valores oriundos de sanções pecuniárias resultantes das 
condenações, multas ou indenizações determinadas ou aplicadas em razão de quaisquer ações judiciais 
que impliquem a obrigação de ressarcimento de danos morais ou patrimoniais a direito ou interesses 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos de consumidores; das multas e rendimentos auferidos da 
aplicação dos recursos do Fundo; das dotações orçamentárias; das receitas de convênios, consórcios e 
contratos celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras e 
outros recursos. 

1. Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno 
exercício do direito à cidadania. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2267 - Assistência ao consumidor  403.203 6.119.343 545.973 0 
0004 - Assistência ao consumidor - Fundo de Defesa dos Direitos do 
Consumidor - Distrito Federal 403.203 6.119.343 545.973 0 
2557 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia d a 
informação  903.000 903.000 48.580 0 
2610 - Gestão da informação e dos sistemas de TI - Fundo de Defesa 
dos Direitos do Consumidor - Distrito Federal 903.000 903.000 48.580 0 
3678 - Realização de eventos  50.000 50.000 0 0 
3711 - Realização de estudos e pesquisas  360.000 360.000 0 0 

Total do Programa  1.716.203 7.432.343 594.553 0 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 – Ampliar e prestar atendimento, proteção, orie ntação e defesa dos direitos do cidadão, 
estabelecendo uma cultura de excelência, assegurand o, na prestação dos serviços, alto padrão de 
qualidade, eficiência, agilidade e respeito, simpli ficando as obrigações de natureza burocrática e 
ampliando os canais de comunicação entre o estado e  a população. 

 

Indicadores:  
       

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

 MM/A.A. 
Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Média mensal de 
atendimento ao consumidor 

Pessoa 20.336 31/12/2010 Anual 
25.000 / 
29.833 

28.000 / 
17.607 

30.000 35.000 PROCON 

 
1.1 - Realizações do FDDC:  
 

Os recursos arrecadados pelo respectivo Fundo são aplicados no financiamento de atividades 
voltadas à proteção e à defesa dos direitos do consumidor. As principais receitas do FDDC provêm de 
valores relativos a multas aplicadas pelo Órgão de Defesa do Consumidor (IDC/PROCON-DF) em razão de 
infrações às normas de direito do consumidor, bem como por força de rendimentos auferidos da aplicação 
dos recursos do Fundo, dotações orçamentárias a ele destinadas, receitas de convênios, consórcios, 
contratos ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou 
estrangeiras, contribuições, doações, legados ou outros atos de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou privado, nacionais ou estrangeiras.  
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O FDDC implementa programas e projetos aprovados por seu Conselho de Administração bem 
como promove eventos relacionados com a tutela de direitos do consumidor, a defesa da concorrência e as 
relações mercadológicas de consumo, incluída a elaboração de material de divulgação. 

Promoveu-se uma reorganização administrativa com o intuito de dar maior celeridade à analise 
de ocorrências e projetos, que resultou no arquivamento de 386 (trezentos e oitenta e seis processos) por 
verificação da ocorrência da prescrição intercorrente. 

Foi elaborado Planejamento anual das ações com o objetivo de realizar melhor gasto dos 
recursos do FDDC. 

A Legislação atinente ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor foi alterada a fim de 
otimizar o trabalho do Colegiado, notadamente, a atualização do Decreto 22.348 de 29 de agosto de 2001. 

Elaborou-se, com aprovação pelo Conselho de Administração, Edital de Chamamento Público 
para Seleção de Projetos em 2014. 

2. Outras Realizações  

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4076 - Manutenção e funcionamento do conselho do fundo de 
defesa dos direitos do consumidor  15.000 1.129.218 3.124 3.124 
0001 - Manutenção e funcionamento do conselho do fundo de defesa 
dos direitos do consumidor - FDDC- Plano Piloto 15.000 1.129.219 3.124 3.124 

Total do Programa  15.000 1.129.218 3.124 3.124 

3.  Informações complementares 

Foram realizadas doze reuniões mensais do Conselho de Administração do FDDC com 443 
(quatrocentos e quarenta e três) processos administrativos julgados para aplicação de multas e 11 (onze) 
projetos aprovados, com valor total de R$ 2.966.686,91 (dois milhões novecentos e sessenta e seis mil 
reais e noventa e um centavos) para financiamento pelo Fundo com programas voltados para a proteção 
dos direitos do consumidor. 

Em razão da aplicação de multas a diversos fornecedores por infração à legislação relativa às 
relações de consumo foram recolhidos R$ 582.008,93 (quinhentos e oitenta e dois mil e oito reais e noventa 
e três centavos). 

 

Processos 
de Multas 
Pagos

Processos 
Encami-
nhados 

para Dívida 
Ativa

Total de Multas 
Pagas

Total de Multas 
em Dívida Ativa

Total de Multas 
Aplicadas

70 152 R$ 582.008,33 R$ 1.989.931,63 R$ 2.571.939,96

Relatório de Multas - FDDC - 2013

R$ 582.008,33

R$ 1.989.931,63

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 3.000.000,00

Total de Multas em

Dívida Ativa

Total de Multas

Pagas
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Após deliberação e aprovação do Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos 
do Consumidor, foram celebrados três contratos com recursos oriundos da Unidade Orçamentária 44902 – 
FDDC, os quais serão discriminados na tabela abaixo:  

Controle de Contratos do FDDC - 2013 

Contrato Processo Interessado Locadora (Contrato 
Cedente) 

Data da 
Assinatura Objeto do Contrato Valor do 

Contrato 
001/2013 015003880/2010 PROCON CONT – Corte Serviços 

Gráficos e Impressão 
Digital ERELLI – ME 

10/12/2013 Prestação de Serviços 
Gráficos 

R$ 
16.100,00 

002/2013 400.000.592/2013 PROCON METLLER – Toledo 
Indústria e Comércio 
LTDA 

27/12/2013 Aquisição de 03(três) 
balanças analíticas 
gerenciadas por um 
sofware que controla os 
processos de medição 
com armazenamento de 
dados de implementação 
de Procedimentos 
Operacionais Padrões – 
POP, execução de 
cálculos e emissão de 
relatórios, necessários ao 
desenvolvimento de 
rotinas para análise de 
autenticidade de bebidas 
e quantificação de 
adulterados e substâncias 
tóxicas 

R$ 
234.053,60 

003/2013 400.000.593/2013 PROCON Anton Parar Brasil 
LTDA 

27/12/2013 Aquisição de 03(três) 
equipamentos 
necessários ao 
desenvolvimento de 
rotina para análise de 
autenticidade de bebidas 
e qualificação de 
adulterados e substâncias 
tóxicas relacionadas 
acima contra o 
consumidor 

R$ 
344.398,34 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor tem passado por reformulação de processos 
de trabalho com o objetivo de agilizar as ações quanto à emissão de pareceres de multas aplicadas, bem 
como a análise de projetos apresentados para aprovação de utilização de recursos. Com isso, espera-se 
que a Secretaria Executiva de Administração do FDDC tenha maior controle dos processos de trabalho e 
melhor gestão processual, administrativa e financeira dos recursos aplicados.  

É oportuno mencionar também que no exercício de 2013 foram encontradas como dificuldades 
a falta de padronização e organização de procedimentos que gera custos para o Estado, estrutura de 
pessoal e física inadequada para a execução do trabalho assim como a falta de delimitação de 
atribuições/funções da Secretaria. Entende-se que a efetiva gestão do fundo deve ser realizada pela 
Secretaria Executiva de Administração do FDDC como forma de dar maior autonomia ao Instituto de Defesa 
do Consumidor. 

 
Fonte de Dados Registrados – 2013 

Todos os dados estatísticos e informações mencionadas neste Relatório Anual de 
Atividades 2013 são oriundos e de responsabilidade das unidades integrantes da Secretaria de Estado 
de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que prestaram as informações bimestralmente, para 
consolidação e baseados nos objetivos e metas governamentais, para a prestação de contas anual do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal. Os documentos coletados nas unidades 
integrantes foram classificados anualmente, ficando à disposição da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

(Brasília – DF, Janeiro de 2014). 
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26.2. FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL – UO: 44 .906 
O Fundo Antidrogas do Distrito Federal criado pela Lei Complementar nº 819, de 26 de 

novembro de 2009, sob a gestão da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do 
Distrito Federal, é instrumento de natureza contábil, que tem por finalidade captar e administrar recursos 
voltados à implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão 
do tráfico ilícito, de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes químicos. 

O Conselho Administrativo do FUNPAD é exercido pelo Conselho de Política sobre Drogas do 
Distrito Federal – CONEN/DF, conforme Lei Complementar nº 844, de 09 de maio de 2012. 

Constituem recursos do FUNPAD as dotações específicas do orçamento do Distrito Federal; 
recursos advindos de convênios, consórcios, contratos e/ou outros ajustes celebrados com órgãos ou 
entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; recursos do Fundo Nacional Antidrogas, 
saldo financeiro apurado no balanço anual; doações, bens móveis e imóveis que o Fundo venha a receber 
de organismos nacionais, estrangeiros e demais pessoas físicas ou jurídicas e ainda outros recursos que 
lhe forem destinados. 

Os recursos do FUNPAD destinam-se a programas de formação profissional voltados à 
elaboração e à gestão de políticas públicas na área de redução da oferta, de danos e demanda de drogas; à 
prevenção do uso, ao tratamento e à recuperação de dependentes químicos e ao controle e fiscalização do 
uso e do tráfico de drogas; à subvenção a entidades que mantenham programas de tratamento e 
recuperação de dependentes ou de apoio a seus familiares; à confecção e distribuição de mídia impressa 
sobre prevenção, riscos do uso de drogas e tratamento da dependência e outros. 

Os recursos do FUNPAD são movimentados em conta corrente bancária específica, aberta 
para esse fim, obedecendo à programação de desembolso aprovada por seu Conselho de Administração. 

1. Realizações  

PROGRAMA TEMÁTICO 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno 
exercício do direito à cidadania. 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado Liquidado 
2179 - Assistência  Aos dependentes Químicos do Distrito Federal  400.000 1.313.852 1.303.610 952.775 
3696 - Assistência Aos dependentes Químicos do Distrito Federal-
Enfrentamento Às Drogas-Distrito Federal 100.000 1.313.852 1.303.610 952.775 

Total do Programa  400.000 1.313.852 1.303.610 952.775 
     

Realizações do FUNPAD 
 

Através do Edital de Credenciamento nº 01/2013, publicado no DODF nº 131, de 26 de junho 
de 2013, que estabeleceu o credenciamento de instituições capacitadas a prestar serviços de atenção a 
pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, mediante 
a celebração de Contrato de Prestação de serviço com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania, para atendimento assistencial em saúde, na modalidade de internação de dependentes de 
substâncias psicoativas em regime de residência, foi possível disponibilizar 250 (duzentos e cinquenta) 
leitos em instituições, conforme segue: 

 
Comunidade Terapêutica  CNPJ Vagas 

Salve a Si 11.208.669/001-90 60 
Centro de Recuperação Leão de Judá 05.472.872/0001-76 60 
Instituto Crescer - Nova Vida 05.763.528/0001-36 15 
Casa do Sol Azul 37.993.607/0003-91 15 
Associação Beneficiários Caverna de adulão 09.361.939/0001-56 50 
Casa de Recuperação Mulheres de Deus 01.521.260/0001-75 14 
Rav Renovando a Vida  03.637.261/0001-05 10 
Abba Pai 15.460.727/0001-29 15 
Grupo Cultural Azulim 04.085.774/0002-02 11 

Total de Vagas  250 
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2.  Informações complementares 

Em 2013, foram aprovados e publicados os Editais de Chamamento Público para 
Credenciamento de Comunidades Terapêuticas e de Auxílio Investimento, os quais foram implementados, e 
permitira a criação de novas vagas em comunidades junto com o aumento do valor mensal de cada leito. O 
Edital de Auxílio Investimento teve como objetivo proporcionar melhorias estruturais e aquisição de bens de 
capital. 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Foi alcançada a expectativa para o ano de 2013de ampliar o número de comunidades 
terapêuticas credenciadas e consequentemente o aumento do quantitativo de vagas a serem oferecidas, 
majorando em 271% o número de leitos/internação, que passou de 92 (noventa e dois) no ano de 2012 para 
250 (duzentos e cinquenta) leitos em 2013. 

O valor mensal pago por leito passou de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 1.000,00 (mil 
reais) conforme edital de credenciamento nº 01/2013. 

 

Dificuldades Encontradas: 
Em virtude de equívoco na alocação dos recursos destinados à execução dos Programas de 

Trabalho vinculados à Unidade Orçamentária 44906 - FUNPAD, houve um atraso no repasse de recursos 
às comunidades terapêuticas até a aprovação, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Projeto de 
Lei n.º 1350/2013 que suplementou o valor de R$ 3.000.000,00 a este Fundo, no mês de março no ano de 
2013.  

Embora tenha sido lançado o edital de auxílio investimento, não foi possível a publicação do 
edital de subvenção social como previsto em razão do contingenciamento/bloqueio e cancelamento ao 
orçamento inicialmente destinado, inviabilizando a conclusão do Projeto. 
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27. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROL E DO DF – UO: 
45.101 

A Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC rege-se pelas 
Leis nº 3.105, de 27/12/2002, e nº 3.163, de 03/07/2003, e pelos Decretos nº 24.582, de 11/05/2004, nº 
32.716, de 1º/01/2011, nº 33.205, de 20/09/2011, e nº 34.343, de 06/05/2013. É órgão de direção superior, 
diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, responsável pela coordenação e execução das 
ações de governo asseguradoras da legalidade e moralidade administrativas, controle interno, correição, 
tomada de contas especial, ouvidoria, transparência, e prevenção e combate à corrupção no âmbito do 
Distrito Federal. 

A STC tem como missão: “Orientar e controlar a correta aplicação dos recursos públicos, por 
meio de uma gestão transparente e com a participação da sociedade”. Sua visão de futuro é: “Ser 
reconhecido como órgão permanente de excelência no controle da gestão pública, com transparência e 
participação social”. Para o cumprimento de suas atribuições institucionais, a STC definiu como valores que 
devem nortear a conduta dos seus servidores: “Ética, Transparência, Profissionalismo, Comprometimento”. 

De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal e a legislação que a instituiu, são 
competências da STC: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos do Distrito Federal; 

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão 
orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, 
e quanto à da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III. Exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer 
parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores; 

IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os dos direitos 
e haveres do Distrito Federal; 

V. Avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de receitas e dos incentivos, 
remissões, parcelamentos de dívidas, anistias, isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza 
financeira, tributária, creditícia e outros; 

VI. Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional; 
VII. Supervisionar, dar tratamento e orientação aos dados e informações disponibilizáveis no 

Portal da Transparência;  
VIII. Supervisionar e coordenar o sistema de controle interno;  
IX. Planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais das áreas de correição e 

auditoria administrativa;  
X. Dar andamento às representações e denúncias relacionadas à ouvidoria;  
XI. Atuar na defesa do patrimônio público e da transparência; 
XII. Planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais relativas à prevenção e 

combate à corrupção;  
XIII. Verificar a aplicação dos princípios constitucionais nos atos da Administração Pública; 
XIV. Apurar indícios de irregularidades. 

Força de Trabalho 

Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 25 18 59 114 216 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 12 - 13 - 25 

Requisitados 
Órgãos do GDF 05 03 13 09 30 

Órgãos do Governo Federal 04 - 2 - 06 

Outros 
Estagiários - 19 - 34 53 

Terceirizados (FUNAP) - 14 - - 14 

Subtotal (Força de Trabalho) 46 54 87 157 344 

(-) Cedidos da Unidade para outros órgãos 03  36 - 39 

Total Geral 43 54 51 157 305 

 



Relatório Anual de Atividades – STC – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1554 

1. Realizações por Programa 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO GERAL: 

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

1471 - Modernização  de Sistema de Informação  678.438 48.510 48.510 48.510 
2529 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Transparência e Controle do DF- Plano Piloto 

678.438 48.510 48.510 48.510 

4093 - Controle, Correição e Transparência nas Aplicações dos 
Recursos Públicos 

800.000 249.600 249.600 140.416 

0001 - Controle, Correição e Transparência nas Aplicações dos 
Recursos Públicos do GDF--Distrito Federal 

800.000 249.600 249.600 140.416 

Total do Programa  1.478.438 298.110 298.110 188.926 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

003 – Desenvolver as atividades do sistema de contr ole interno, prevenir a corrupção, combater a 
impunidade, recuperar danos causados ao erário e am pliar a transparência da gestão pública. 
 
Indicadores: 

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
MM/AA 

Periodicidade de 
Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Realização de 
fiscalizações pontuais 
(auditorias especiais e 
inspeções) 

Unidade 130 31/12/2013 Anual 100 / 
20 

110 / 
49 

120 
 

130 CONT/STC 

Redução do número de 
processos de Tomadas 
de Contas Especiais - 
TCE 

Unidade 191 31/12/2013 Anual 
191 / 
156 

507 / 
331 377 636 SUTCE/STC 

Realização de Fiscalizações Pontuais (Auditorias Es peciais e Inspeções) 

Nesse indicador, observa-se que as metas propostas em 2011 para a realização de auditorias 
especiais e inspeções estão muito elevadas, acima mesmo da capacidade operacional da Controladoria-
Geral – CONT/STC. Justificam-se as metas superestimadas à época em razão da necessidade imediata de 
apuração das irregularidades ocorridas nos exercícios precedentes. 

Considerando apenas as ações de controle estabelecidas no indicador (Auditorias Especiais e 
Inspeções), em 2013 foram instaurados 49 procedimentos, 23 Auditorias Especiais e 26 Inspeções. Embora 
os resultados aferidos apontem o cumprimento de apenas 45% da meta prevista, pode-se afirmar que o 
desempenho efetivo do órgão de controle interno não está aqui completamente demonstrado, uma vez que 
no estabelecimento do indicador foram desconsideradas as Auditorias Anuais de Contas, tipo de ação de 
controle cuja realização demanda grande parte da capacidade operacional da Controladoria-Geral – CONT. 

Tanto que, se levadas em conta também as Auditorias Anuais de Contas realizadas em 2013, 
143 Tomadas de Contas e 64 Prestações de Contas, tem-se um quantitativo total de ações de controle 
instauradas (256) que reflete o desempenho real do órgão de controle interno no exercício. Sob essa 
perspectiva, considera-se necessária a revisão dos indicadores e metas que avaliam a atuação da 
Controladoria-Geral – CONT. 

Por outro lado, entende-se que a diferença significativa entre a meta prevista e a meta 
realizada, no indicador avaliado, resulta da redução do quadro de servidores da carreira de controle interno 
em exercício na Controladoria-Geral – CONT/STC. Em 31/12/2012, eram 128 auditores e inspetores de 
controle interno. Desde então, nove servidores deixaram a CONT/STC para tomar posse em outros cargos 
dentro do GDF e no governo federal. Outros nove foram cedidos para assumirem Unidades de Controle 
Interno – UCI recém-criadas. Em 31/12/2013, a CONT/STC contava com 110 servidores do controle interno, 
sendo 90 auditores e 20 inspetores. 

Considera-se que essa evasão compromete a efetividade do controle interno, cuja atuação 
deve ser eminentemente preventiva e concomitante, a fim de contribuir com a melhoria da gestão. Observe-
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se que foi lançado, ao final de 2013, edital de concurso público para a carreira de controle interno. Espera-
se, com a nomeação e posse de mais 20 auditores, a possibilidade de retomar a realização de novas 
Auditorias Especiais e Inspeções. 

Redução do número de processos de Tomadas de Contas  Especiais - TCE 

Considerando o Plano de Ação acordado com o Tribunal de Contas do Distrito Federal – 
TCDF, aprovado por meio da Decisão nº 3.377/2012, o estoque de processos de Tomadas de Contas 
Especiais tinha a seguinte composição no início de 2013: 

� Remanescentes dos 191 processos previstos para encerramento em 2012: 21 processos; 
� Remanescentes dos 507 processos previstos para encerramento em 2013, dos quais 15 

processos oriundos de 2009 e 182 processos de 2010: 197 processos; 
� Remanescentes dos 377 processos previstos para encerramento em 2014, dos quais 49 

processos oriundos de 2011 e 217 processos de 2012: 266 processos. 
Ou seja, o estoque inicial de processos de Tomadas de Contas Especiais totalizava 484 

processos, o que, por si só, inviabilizaria o cumprimento da meta estipulada no PPA 2012-2015 para o 
exercício de 2013 (507 processos). 

Diante disso, e em continuidade aos esforços propostos no Plano de Ação, optou-se por 
priorizar os processos mais relevantes, consideradas a sua materialidade e criticidade. Assim, em agosto de 
2013 foi apresentada ao TCDF nova estratégia de redução do estoque de Tomadas de Contas Especiais, 
juntamente com o cronograma de encerramento de processos revisado. Nessa estratégia, foram 
considerados os 422 processos que estavam em andamento até 1º de agosto de 2013 e aqueles com 
previsão de encerramento até julho de 2014. 

A execução apurada demonstrou que em 2013 foram instaurados 86 processos e concluídos 
331 processos. Todavia, considerando apenas a meta prevista no indicador, ficou assim a composição final 
do estoque: 

� Remanescentes dos 191 processos previstos para encerramento em 2012: 11 processos 
com instauração até 2008 (5,76% da meta prevista); 

� Remanescentes dos 507 processos previstos para encerramento em 2013: 114 processos 
com instauração até 2010 (22,48% da meta prevista). 

O cumprimento apenas parcial da meta prevista no indicador se deu em razão da alteração de 
foco na condução dos processos, priorizando aqueles considerados mais relevantes, o que fez com que os 
processos instaurados até 2010 ainda estejam em andamento, de acordo com o cronograma de 
encerramento acordado com o TCDF. 

Da análise desses números, observa-se que, apesar do não cumprimento total da meta física 
prevista, houve de fato uma redução considerável do estoque de processos de Tomadas de Contas 
Especiais, algo da ordem de 70%, se tomados, simplesmente, os quantitativos iniciais e finais do estoque 
em 2013. Isso em razão da significativa melhora na taxa de eficiência do processamento das Tomadas de 
Contas Especiais (índice que mede o número médio de dias de apuração em cada processo). Em 2013 foi 
possível reduzir para 596 dias o tempo médio de processamento de uma TCE, que era de 959 dias em 
2012. 

Cabe aqui ressaltar o resultado financeiro apurado nas 331 Tomadas de Contas Especiais 
concluídas no exercício: R$ 31.355.688,80. E também o valor efetivamente recuperado aos cofres públicos: 
R$ 2.483.981,24, 15% a mais do que os ressarcimentos obtidos em 2012. Nesse caso, o incremento 
financeiro se deu porque foram solucionados 62,50% dos casos sem a necessidade de instauração de 
TCEs, demonstrando que as ações proativas estão sendo mais eficazes. 

Posição do DF no ranking da transparência = Índice de Transparência 

O Indicador estabelecido foi criado pela “Associação Contas Abertas”, entidade da sociedade 
civil sem fins lucrativos (http://contasabertas.postbox.com.br), que realiza sua aferição sistematicamente, 
porém não com frequência anual. Em 2013, não houve aferição de novo “Índice de Transparência” e sua 
próxima edição está prevista para o primeiro semestre de 2014. Diante disso, restou prejudicada a 
avaliação dos resultados obtidos pela Subsecretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção – 
SUTPC/STC em 2013 apenas considerando esse índice, ainda que definido como o indicador estabelecido. 

Por outro lado, cabe destacar as melhorias implementadas em 2013 no Portal da 
Transparência do Distrito Federal (www.transparencia.df.gov.br), observando os requisitos de usabilidade, 
série histórica e frequência de atualização e conteúdo. Foram disponibilizadas no portal novas consultas 
temáticas: “Shows e Eventos”, “Emendas Parlamentares”, “Empresas Punidas”, “Beneficiários de 
Programas Sociais”. Com isso, atingiu-se a média mensal de 300 mil visitas ao Portal da Transparência, 
marca extremamente satisfatória quando comparada com a média de acesso a portais da maioria dos entes 
da federação. 
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Avançando ainda mais na transparência pública, foi lançado o “Portal Transparência na Copa”, 
dentro do Portal da Transparência do GDF, onde o cidadão pode acompanhar os recursos investidos, as 
licitações, os contratos e a execução financeira nos diversos empreendimentos relacionados à Copa de 
Futebol FIFA 2014. 

Ressalte-se que tal nível de transparência nos investimentos para a Copa levou Brasília a 
conquistar a maior nota entre as 12 cidades-sede pesquisadas pelo Instituto Ethos, que, no âmbito do 
projeto “Jogos Limpos” (www.jogoslimpos.org.br), avaliou Brasília como a “cidade-sede número um do 
ranking de transparência”. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

2422 - Concessão de Bolsa estágio  80.000 452.400 452.400 410.756 
9638 - Concessão de Bolsa estágio-Secretaria de 
Transparência e Controle do Df- Plano Piloto 80.000 452.400 452.400 410.756 
2557 - Gestão  da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 1.002.000 780.190 780.190 721.183 
0010 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Secretaria 
de Transparência e Controle do Df- Plano Piloto 1.002.000 780.190 780.190 721.183 
4088 - Capacitação  de Servidores  0 111.377 111.377 111.377 
0029 - Capacitação de Servidores-Secretaria de Transparência 
e Controle do Df- Plano Piloto 0 111.377 111.377 111.377 
8502 - Administração de Pessoal  50.314.795 47.993.498 47.992.707 47.992.707 
6996 - Administração de Pessoal-Secretaria de Transparência 
e Controle do Df- Plano Piloto 50.314.795 47.993.498 47.992.707 47.992.707 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  387.824 1.215.750 1.209.153 1.209.153 
6991 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de 
Transparência e Controle do Df- Plano Piloto 387.824 1.215.750 1.209.153 1.209.153 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.352.000 654.130 645.683 607.225 
8681 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-
Secretaria de Transparência e Controle do Df- Plano Piloto 1.352.000 654.130 645.683 607.225 

Total do Programa  53.136.619 51.207.345 51.191.510 51.052.401 

Capacitação de Servidores  

No exercício de 2013, a Subsecretaria de Administração-Geral – SUAG/STC, por intermédio da 
Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SUAG/STC, atuou na capacitação e no desenvolvimento dos 
servidores que compõem o quadro de pessoal, tanto em cursos abertos como em turmas fechadas. Como 
resultado, puderam ser capacitados 68,75% dos servidores da STC, à média de 34 horas por servidor. 

Destaca-se a participação de 19 servidores da STC, todos em nível de gestão, no Programa de 
Gestão Avançada - APG, promovido pela Amana-Key, em Brasília-DF. 

Ainda, 40 servidores deram continuidade ao curso de “Pós-Graduação em Novas Tendências 
do Direito Público e da Gestão Governamental” e um concluiu a “Pós-Graduação em Comunicação”. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado  Liquidado 

2426 - Reintegra Cidadão  210.000 252.000 252.000 207.921 
8384 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Transparência e Controle 
do DF- Plano Piloto 210.000 252.000 252.000 207.921 

Total do Programa  210.000 252.000 252.000 207.921 

Reintegra-Cidadão 

A contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF 
tem por objetivo contratar sentenciados do regime aberto e semiaberto do Sistema Penitenciário do DF para 
prestarem serviços nas áreas de reprografia, entrega de documentos, manutenção predial e de veículos e 
transporte de materiais. 
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Buscando, contribuir para a recuperação social do preso e a melhoria de suas condições de 
vida e de seus familiares, a STC mantém contrato com a FUNAP, no âmbito do Reintegra-Cidadão. Em 
31/12/2013, eram 14 sentenciados-colaboradores em atividade na STC. 

 

3. Informações Complementares 

Em 2013, a Lei de Acesso à Informação – LAI entrou em vigor no Distrito Federal (Lei nº 
4.990/2012). Desde o primeiro dia de vigência da LAI, 12 de abril, os Serviços de Informação ao Cidadão – 
SIC estavam instalados nas ouvidorias de todos os órgãos e entidades que compõem o GDF, com seus 
servidores capacitados e aptos a receber os pedidos de acesso à informação. Isso foi possível graças ao 
esforço conjunto da Ouvidoria-Geral e da Subsecretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção 
SUTPC, ambas unidades finalísticas da STC. 

Nesse primeiro ano de vigência da LAI, o GDF recebeu mais de 2.700 pedidos de acesso a 
informações e respondeu a 94% deles no prazo médio de 13 dias, enquanto o prazo máximo admitido pela 
LAI é de 30 dias (20 dias prorrogáveis por mais 10). Ressalte-se que o GDF foi a primeira unidade da 
federação, depois do governo federal, a disponibilizar um “Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão”, o chamado “e-SIC”, por meio do qual o cidadão faz o pedido de acesso e o acompanha de forma 
fácil e ágil pela internet. 

Quanto às manifestações de ouvidoria propriamente ditas, reclamações, denúncias, elogios, 
sugestões e pedidos de informação, a rede de ouvidorias do GDF recebeu mais de 121 mil demandas, 
apresentadas presencialmente, ou por e-mail, ou por carta, ou por fax, ou pela internet, ou por telefone, 
todas registradas no Sistema de Ouvidoria – TAG e encaminhadas aos gestores para tratamento. 

Ressalte-se que o GDF foi pioneiro na implantação da central 162, tridígito gratuito e exclusivo 
de ouvidoria, em funcionamento a partir de março de 2013, quando também foi lançado o site das 
ouvidorias (www.ouvidoria.df.gov.br), que, além de receber manifestações dos cidadãos, também abriga o 
“Espaço do Ouvidor”. Na perspectiva de orientação e apoio às 95 ouvidorias que compõem a rede de 
ouvidorias do GDF, foram capacitados cerca de três mil servidores para atuarem no Sistema de Ouvidorias. 

No âmbito do controle interno, foi aprimorado o arcabouço normativo que rege a realização das 
ações de controle com a edição, em maio de 2013, da Portaria STC nº 89, norma técnica que disciplina a 
forma de execução dos trabalhos da Controladoria-Geral e de interlocução das equipes de auditoria com os 
gestores públicos. Assim, a fim de contribuir efetivamente para a melhoria da gestão governamental, 
buscou-se orientar o foco das ações de controle para a prevenção e o apoio aos gestores, priorizando o 
fortalecimento dos controles internos administrativos e a geração de informações oportunas para subsidiar o 
processo decisório dos órgãos e entidades do GDF. 

Nesse contexto, a fim de melhor exercer o controle preventivo e concomitante das despesas 
públicas, foi criado em 2013 o Observatório do Gasto Público – OGP, unidade de produção de informações 
estratégicas que utiliza de tecnologia de ponta para cruzar informações constantes de bases de dados 
governamentais. O OGP é voltado à prevenção da corrupção e à melhoria do gasto público. As informações 
geradas pelo OGP são utilizadas para a produção de indicadores de gestão, adoção de medidas de 
aprimoramento dos controles administrativos e para a detecção de situações "atípicas", que possam 
constituir-se em irregularidades e, por isso, mereçam ser apuradas pelos auditores da CONT/STC. 

Ademais, em 2013 a STC trabalhou ativamente na implementação do Decreto nº 34.367, de 
16/05/2013, que dispõe sobre as competências das Unidades de Controle Interno – UCIs do Distrito 
Federal. Essas unidades, criadas na estrutura de todas as Secretarias de Estado, estão subordinadas 
tecnicamente à STC e são responsáveis, entre outras ações, por oferecer orientação preventiva aos 
gestores, contribuindo para a identificação antecipada de riscos e a adoção das medidas necessárias à 
correção das falhas encontradas. 

No que diz respeito às ações de correição, foi criada, dentro da estrutura da Corregedoria-
Geral – COGER, a Comissão Permanente de Processos de Fornecedores - CPFOR, responsável pela 
apuração de infrações cometidas por pessoas físicas ou jurídicas em licitações e contratos administrativos, 
que podem resultar na aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, dentre elas a declaração de 
inidoneidade de empresas para licitar ou contratar com a Administração Pública. Em 2013, duas empresas 
foram punidas com a declaração de inidoneidade e num terceiro caso houve a conversão da penalidade de 
impedimento de contratação em multa, tendo sido recolhidos R$ 3.683.302,77 aos cofres públicos pela 
empresa sancionada. Outros 55 processos contra fornecedores foram instaurados e estão em andamento 
na CPFOR/COGER. 
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4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Considera-se 2013 o ano de consolidação da Secretaria de Estado de Transparência e 
Controle – STC como órgão central dos sistemas de Controle Interno, Correição e Ouvidoria do Governo do 
Distrito Federal – GDF. 

Ao lado dos esforços empreendidos para a realização das inúmeras ações e projetos definidos 
no Plano da Unidade – PE/STC 2012-2015, todos com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos 
estabelecidos, merecem aqui destaque a criação do Observatório do Gasto Público – OGP, a 
implementação da Lei de Acesso à Informação – LAI distrital e o aprimoramento dos normativos que regem 
as ações de controle e as atividades das unidades de controle interno dos órgãos e entidades do GDF. 
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28. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  – DPDF – UO: 48.101 
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF é a Instituição Estatal responsável pelo 

cumprimento do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população carente 
ou vulnerável que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços. 

A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, regulada pela Lei Complementar nº 80/1994, 
que lhe assegura “autonomia administrativa e financeira e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro 
dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2”. 

A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, antes denominada de Centro de Assistência 
Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR, também é regulada, no que couber pela Lei Complementar nº 828, 
de 26 de julho de 2010, publicada no DODF nº 143 de 27 de julho de 2010, e está inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 12.219.624/0001-83. 

Cumpre esclarecer que o decreto nº 31.654 de 06 de maio de 2010, publicado no DODF nº 91, 
de 13 de maio de 2010, Seção I, pág. 4, previu a alteração da estrutura do CEAJUR, sem aumento de 
despesas e em seu Parágrafo Único do Art. 1º estabeleceu que até a criação da unidade orçamentária 
própria e a completa estruturação da Unidade de Administração Geral da DPDF, a Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal daria suporte ao órgão nas áreas administrativa, 
financeira, orçamentária, patrimonial e contábil esta Unidade Orçamentária. 

A Unidade Orçamentária teve a sua criação por meio da Lei nº 4.489, de 14 de julho de 2010, 
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 135, na data de 15 de julho de 2010, Seção I, 
pág.3. 

Contudo, a emenda à Lei Orgânica nº 61, publicada no DODF, 17 de dezembro de 2012, 
transformou o Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal - CEAJUR em Defensoria Pública do 
Distrito Federal – DPDF, mantendo a finalidade da prestação de assistência jurídica gratuita e integral a 
quem comprovar insuficiência de recursos.  

O seu papel configura-se direito e garantia fundamental de Cidadania, inserido no Art. 5º da 
Constituição da República, inciso LXXIV, que impõe à União, aos Estados e ao Distrito Federal o dever 
inafastável da sua prestação, diretamente pelo Poder Público e por meio da Defensoria Pública, 
determinando que esta seja instalada em todo o país, nos moldes da Lei complementar prevista no 
parágrafo único do Art. 134 da Constituição Federal (LC nº 80/94). 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 14 62 28 439 543 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 41 - 121 - 162 

Requisitados 
Órgãos do GDF 05 29 06 124 164 
Órgãos do Governo Federal 01 - - 02 03 

Outros 
Estagiários - 49 - 266 315 
Terceirizados (FUNAP) - 25 - - 25 

Total Geral  61 165 155 831 1.212 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1.  Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA 
 
OBJETIVO GERAL:   

Prestar assistência jurídica integral, gratuita e d e qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa 
humana, da cidadania plena e da inclusão social, pr iorizando-se a solução extrajudicial dos litígios, 
visando à composição entre as pessoas em conflito d e interesses, por meio de mediação, 
conciliação, arbitragem e demais técnicas de compos ição e administração de conflitos, como forma 
de pacificação social. 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3903 - Reforma de Pr édios e Próprios  100.000 0 0 0 
4126 - Manutenção de escola de Assistência Judiciária  70.000 6.250 6.250 6.250 
0002 - Manutenção de escola de Assistência Judiciária- Centro de 
Assistência Judiciária do DF- Distrito Federal 70.000 6.250 6.250 6.250 
4127 - Defensoria Pública na Comunidade  426.588 250.000 250.000 0 



Ação/Subtítulo
5776 - defensoria Pública na Comunidade- Projeto defensor da 
Comunidade-Distrito Federal 
4128 - Serviços de Mediação, Conciliação e Autocomposição
4129 - Realização de exame de D NA 
0001 - Realização de exame de DNA - Centro de Assistência Judiciária 
do Df-Distrito Federal 
4138 - Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais

Total do Programa
 

A Defensoria Pública do D
com a missão de prestar gratuita e integral assistência judicial e extrajudicial aos 
compreendendo a orientação, postulação e defesa de seus direitos e interesses, em todos os graus e 
instâncias, inclusive o juizado especial, na forma do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal.

A Defensoria Pública do Distrito Feder
assistidos que são acordos, audiências, visitas, atendimentos ao idoso, proposituras, movimentação 
processual entre outros. 

Quadro demonstrativo de evolução do triê
2011 

417.876 

 
Cabe observar que o principal motivo da redução de números de atendimento

2013, com relação ao ano de 2012, 
de 208 para 186. Contudo, foi realizado concurso público
de reserva no cargo de Defensor Público, Edital nº 1 
sua fase final. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Prestar assistência jurídica 
dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da  inclusão social, priorizando
extrajudicial dos litígios, visando à composição en tre as pessoas em conflito de interesses, por 
de mediação, conciliação, arbitragem e demais técni cas de composição e administração de 
conflitos, como forma de pacificação social.

 

Indicadores:  

Denominação do Indicador  Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente

Medidas para tutela de 
interesses coletivos 

Unidade 7 

 

2011

2012

2013

0 100.000

1

2

3
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  
Projeto defensor da 

250.000 250.000 
Serviços de Mediação, Conciliação e Autocomposição  61.588 0 

463.100 13.560 
Centro de Assistência Judiciária 

463.100 13.560 
esenvolvimento de Ações de Serviços Sociais  100.000 21.000 

Total do Programa  1.221.276 290.810 

ública do Distrito Federal é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, 
com a missão de prestar gratuita e integral assistência judicial e extrajudicial aos 
compreendendo a orientação, postulação e defesa de seus direitos e interesses, em todos os graus e 
instâncias, inclusive o juizado especial, na forma do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal.

ública do Distrito Federal realizou no ano de 2013, 417.127
assistidos que são acordos, audiências, visitas, atendimentos ao idoso, proposituras, movimentação 

Quadro demonstrativo de evolução do triê nio – Atendimentos realizados na DPDF
2012 

432.352 
 

Cabe observar que o principal motivo da redução de números de atendimento
2013, com relação ao ano de 2012, de -3,65% foram determinados pela redução de Defensores Públicos, 

foi realizado concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro 
de reserva no cargo de Defensor Público, Edital nº 1 – DPDF, de 10 de abril de 2013, 

Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados,  em defesa da 
dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da  inclusão social, priorizando
extrajudicial dos litígios, visando à composição en tre as pessoas em conflito de interesses, por 
de mediação, conciliação, arbitragem e demais técni cas de composição e administração de 
conflitos, como forma de pacificação social.  

Índice Mais 
Recente  

Apurado 
em 

 MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado / Alcançado

1º Ano 2º Ano 3º Ano

 30/11/2010 Anual 21 /43 12 /13 13

417.876

432.352

417.127

100.000 200.000 300.000 400.000

Nº de Atendimentos
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 Empenhado  Liquidado  

 250.000 0 
 0 0 
 13.560 12.906 

 13.560 12.906 
 0 0 
 269.810 19.156 

al à função jurisdicional do Estado, 
com a missão de prestar gratuita e integral assistência judicial e extrajudicial aos necessitados, 
compreendendo a orientação, postulação e defesa de seus direitos e interesses, em todos os graus e 
instâncias, inclusive o juizado especial, na forma do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. 

417.127 atendimentos aos 
assistidos que são acordos, audiências, visitas, atendimentos ao idoso, proposituras, movimentação 

Atendimentos realizados na DPDF . 
2013 

417.127 

 

Cabe observar que o principal motivo da redução de números de atendimentos no ano de 
pela redução de Defensores Públicos, 

para provimento de vagas e formação de cadastro 
DPDF, de 10 de abril de 2013, que se encontra em 

integral, gratuita e de qualidade aos necessitados,  em defesa da 
dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da  inclusão social, priorizando -se a solução 
extrajudicial dos litígios, visando à composição en tre as pessoas em conflito de interesses, por meio 
de mediação, conciliação, arbitragem e demais técni cas de composição e administração de 

 
/ Alcançado  Fonte da 

Informação 3º Ano  4º Ano 

3 14 Planejamento 
Estratégico 

500.000
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Índice de acordos % 2 30/11/2010 Anual 0,08 /2,7 6 / 2,16 7 8 
Planejamento 
Estratégico 

Índice de Judicialização % 18 30/11/2010 Anual 0,18 / 0,17 18 / 
17,25 

18 18 Planejamento 
Estratégico 

Atendimentos Realizados Pessoas 241.704 30/11/2010 Anual 
355.305/ 
432.348 

385.000 / 
417.127 420.000 430.000 

Planejamento 
Estratégico 

Índice de audiências 
realizadas com a presença 
do Defensor Público 

% 14,50 30/11/2010 Anual   0,8 / 0,8 40 /43,18 50 60 Planejamento 
Estratégico 

* Projetos Institucionais e 
Sociais Desenvolvidos 

Unidade 1 30/11/2010 Anual -   6 /9 7 9 Planejamento 
Estratégico 

*Atuação Extrajudicial Unidade 639 30/11/2010 Anual - 984 /1.828 958 1021 
Planejamento 
Estratégico 

*Índice de Satisfação do 
Usuário % - - Anual - 60 / - 70  85 

Planejamento 
Estratégico 

*objetos de proposta de revisão do PPA 2012/2015 em 12 de setembro de 2013. 

 
No indicador, Medidas para Tutela de Interesses Coletivos  foram realizadas 13 ações Civis 

Pública, no ano de 2013. A meta estabelecida para esse ano é de 12, sendo plenamente atingida e 
superada em 8,33%. 

No Índice de Acordo , considerando que foram autuados 317.620 processos, temos 6.870 
acordos realizados representando 2,16% dos processos autuados. A meta proposta para o referido ano foi 
de 6%, que não foi atingida em sua totalidade, somente em 36%. Cabe ressaltar que esta Defensoria 
Pública do Distrito Federal já tomou as devidas providências no sentido da realização de concurso público 
para o cargo de Defensor Público viabilizando a realização do aumento do número de acordos.  

O Índice de Judicialização  fundamenta-se no número de processos autuados, considerando 
às seguintes variáveis: ação civil pública, apelação, contestações iniciais exame, iniciais medicamentos, 
iniciais propostas, iniciais tratamentos, iniciais UTI, proposituras, recursos extraordinários, recursos e 
réplica. Contudo, não consta opção de lançamento no sistema de campo que aponta os termos de 
conclusão dos autos. Em 2013, foram autuados 71.971 e o numero de audiências de 57.873.  

Nos Atendimentos Realizados  foram 417.127 atendimentos no âmbito da DPDF no ano de 
2013, a meta prevista de 385.000 foi atingida plenamente e superada em 8,34%. Importante ressaltar, 
mesmo com toda dificuldade da redução de 22 Defensores Públicos, foi concentrados esforços para o 
atingimento da meta, sendo consideradas as seguintes variáveis: Atendimento Defensor, Atendimento 
Externo, Atendimento Idoso, Atendimento Servidor, Atendimento Vitima Doméstica e Visitas.  

Audiências realizadas com a presença do Defensor  foram 180.133 no âmbito da DPDF no 
ano de 2013. A meta estabelecida para 2013 é de 40% sobre o número de atendimentos, sendo 
plenamente atingida e superada em 3,18%. 

Nos Projetos Institucionais e Sociais Desenvolvidos  podemos citar: Conhecer Direito, 100% 
Cidadão, Atendimento aos Usuários de Saúde Mental, Atendimento Integral à População em Situação de 
Rua, Paternidade Responsável, Jovens em Harmonia com a Vida, Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, 
Mediação, Saúde Financeira, Campanha Caminho da Solidariedade. Outras informações com detalhes de 
riquezas no item 3 – Informações Complementares.  

Na Atuação Extrajudicial , a meta estabelecida para 2013 é de 984, sendo realizadas 1.828. 
Atingindo e superando a meta em 85,8%. 

 No que se refere ao Índice de Satisfação do Usuário, no ano de 2013, o Departamento de 
TI não tem meios adequados para efetuar a aferição de satisfação dos usuários. É importante ressaltar que 
já foi contratada empresa para atuar na área de suporte técnico presencial e remoto, e outra empresa para 
desenvolver o sistema de informatização para a DPDF. 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA  

6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SO CIAL 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
1471 - Modernização de sistema de informação  390.014 0 0 0 
2422 - Concessão de bolsa estágio  3.238.200 2.168.200 2.090.339 1.815.338 
9623 - Concessão de bolsa estágio-Centro de Assistência 
Judiciária do DF- Distrito Federal 3.238.200 2.168.200 2.090.339 1.815.338 
2557 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia d a 
informação  1.262.391 75.000 75.000 75.000 
2626 - Gestão da informação e dos sistemas de TI- Centro de 
Assistência Judiciária do DF- Distrito Federal 1.262.391 75.000 75.000 75.000 
4088 - Capacitação de servidores  200.000 43.810 43.810 43.810 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0079 - Capacitação de servidores- Centro de Assistência Judiciária 
do DF- Distrito Federal 200.000 43.810 43.810 43.810 
8502 - Administração de pessoal  111.358.074 110.038.314 110.019.415 107.826.911 
8711 - Administração de pessoal- Centro de Assistência Judiciária 
do DF- Distrito Federal 111.358.074 110.038.314 110.019.415 107.826.911 
8504 - Concessão de benefícios a servidores  3.102.746 3.197.446 3.197.348 3.197.348 
9549 - Concessão de benefícios a servidores- Centro de 
Assistência Judiciária do DF- Distrito Federal 3.102.746 3.197.446 3.197.348 3.197.348 
8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais  6.423.204 3.909.036 3.829.961 3.122.830 
9632 - Manutenção de serviços administrativos gerais- Centro de 
Assistência Judiciária do DF- Distrito Federal 6.423.204 3.909.036 3.829.961 3.122.830 

Total do Programa  125.974.629 119.431.806 119.255.874 116.081.238 
 

Na Modernização de Sistema de Informação, foram realizados investimentos na área de 
infraestrutura da TI; instalada central telefônica, racks para servidores de TI, novos computadores para 
usuários da rede e melhorias na área de comunicação de voz. 

Na Administração Geral, no que se refere à aquisição para a DPDF, foram adquiridos 
aparelhos e utensílios domésticos, aparelhos e equipamentos de comunicação, equipamentos para áudio, 
vídeo e foto, máquinas, instalações e utensílios de escritório, mobiliário em geral e veículos, tais como: van, 
porte médio e caminhão. As aquisições objetivaram o aparelhamento, melhorias no atendimento dos 
necessitados e condições favoráveis para o êxito do trabalho.  

Com relação a estágios, em 11/03/2013 foi realizado o processo seletivo para contratação de 
estagiários de nível superior, com formação em Direito, para preenchimento de 100 (cem) vagas e formação 
de cadastro reserva. O processo seletivo foi homologado em 1º de abril de 2013, com validade para 6 (seis) 
meses e prorrogado por igual período. 

Em 17/09/2013 foi publicado o primeiro termo aditivo ao contrato n. 006/2013, alterando o 
quantitativo de vagas dos estagiários, passando as de nível médio de 50 (cinquenta) para 70 (setenta) e as 
de nível superior de 250 (duzentos e cinquenta) para 280 (duzentos e oitenta). 

As contratações de estagiários são realizadas conforme as necessidades dos núcleos, 
mediante autorização da Administração Superior da DPDF, bem como pelas substituições em decorrência 
de desligamentos. São realizadas, diariamente, atualizações cadastrais dos estagiários no sistema de 
banco de dados, referente a recesso remunerado, remoções, elogios, desligamentos, entre outros. 

Os estagiários de nível médio são contratados mediante a parceria da DPDF com a Secretaria 
de Estado da Criança do Distrito Federal, que subscreveram o projeto "Adolescentes em Harmonias com a 
Vida", que consiste em disponibilizar estágio remunerado aos jovens em cumprimento de medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida. 
 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6220 – EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9083 - Concessão de bolsas de estudo  500.000 500.000 500.000 500.000 
5115 - (EP) Concessão de bolsas de estudo-concessão de bolsas de 
estágio na defensoria pública - Distrito Federal 500.000 500.000 500.000 500.000 

Total do Programa  500.000 500.000 500.000 500.000 
 
PROGRAMA TÉMATICO: 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra cidadão  599.369 283.417 283.416 257.083 
8387 - Reintegra cidadão-centro de assistência judiciária do DF- 
Distrito Federal 599.369 283.417 283.416 257.083 

Total do Programa  599.369 283.417 283.416 257.083 
 

O Programa Reintegra Cidadão  tem por objetivo promover a ressocialização do preso, por 
meio de colocação no mercado de trabalho. Os serviços prestados pelo trabalhador preso visa beneficio por 
meio da remissão de pena e recebimento de bolsa auxílio (incluindo Auxílio Alimentação e Vale Transporte), 
ao mesmo tempo, supre nos órgãos administrativos a carência de mão de obra especializada. A Defensoria 
Pública do DF em 2013 contemplou 25 vagas, tendo ocupação em média de 98%. Os reeducando atuam 
nas áreas de eletricidade, hidráulica, serviços de copa/garçom e suporte administrativo. Cabe observar que 
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os reeducandos são acompanhados diariamente por chefes e supervisores. Atuam ainda, em eventos 
promovidos pela DPDF, no suporte. 

3.  Informações complementares 

A Defensoria Pública do Distrito Federal tem como objetivo geral, prestar assistência jurídica 
integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da 
inclusão social, priorizando-se a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas 
em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição 
e administração de conflitos, como forma de pacificação social realizou projetos, ações, como:  

Atendimento Itinerante  em processo contínuo, atendendo grande parcela da população do 
Distrito Federal, que nem sempre podia se deslocar aos fóruns, para ter contato com a Defensoria Pública, 
ou mesmo nas comunidades que não têm fóruns. A Defensoria Itinerante atendeu, em 2013, 1.225 pessoas 
nas cidades de: Riacho Fundo II, Estrutural, Varjão, Arapoangas, Candangolândia, Itapuã, Vale do 
Amanhecer, Fercal, Areal, Planaltina, Guará, Condomínio Por do Sol, Ceilândia, PDF II/Papuda. E, ainda 
atendendo convite da Coordenadoria de Agenda Institucional do GDF, aderido às atividades da ação 
denominada “GDF junto de você”. A Defensoria Itinerante atendeu o total de 394 pessoas nas ações em 
São Sebastião, Sobradinho, Ceilândia, Planaltina e Gama. Vale ressaltar que trabalhou em conjunto com 
várias entidades, sejam elas: OAB/DF, Polícia Civil do DF, Policia Militar do DF, Departamento de Trânsito 
do DF, PROCON/DF, Administrações Regionais do DF, Rotary Club do Brasil, Sesc e Senac, Igrejas, 
Faculdades, Escolas e Associações. 

 O Departamento de Atividade Psicossocial da Defensori a Pública do DF (DAP)  tem o 
objetivo de aprimorar o atendimento destinado à garantia dos direitos da população em situação de 
vulnerabilidade social, assim como promover a qualidade do serviço por meio do atendimento técnico, 
formado por equipe multidisciplinar que prestam assistência integral à população assistida dos Núcleos de 
Assistência Jurídica da DPDF. Nesse sentido desenvolve projetos como: 

1 - Atendimento aos Usuários de Saúde Mental . Este serviço atende os casos em que 
houver indicação de internação involuntária ou compulsória indicada em relatório médico ou relatório 
psicossocial, em que o assistido estiver em situação de rua; em que o assistido estiver com grave 
comprometimento de sua saúde física e/ou mental, e que por algum motivo teve dificuldade de atendimento 
na rede pública. Este programa atendeu 671 casos e foram realizadas 250 visitas domiciliares pelas equipes 
do DAP. 

2 - Atendimento Integral à População em Situação de Rua . O Departamento de Atividade 
Psicossocial (DAP), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 
Renda (SEDEST) e o Movimento Nacional de População de Rua (MNPR) realizam o projeto “Atenção à 
População em Situação de Rua ”. Este projeto presta assistência jurídica, psicológica e social a essa 
população, com o intuito de garantir a possibilidade de um padrão de vida digno, redução da pobreza e das 
desigualdades sociais. Um dos objetivos é de resgatar a cidadania tendo acesso à documentação civil 
básica. Para tanto, foi firmado acordo de cooperação com a Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF que 
objetiva a união de esforços para a expedição de 3ª via de carteira de identidade civil à população em 
situação de rua, sendo repassados pela DPDF os recursos financeiros necessários para às despesas de 
expedição da 3ª via da carteira de identidade civil. Em 2013 foram realizados 723 atendimentos à população 
em situação de rua. E desses atendimentos tiveram 319 pedidos de certidão de Nascimento, no qual 140 já 
foram entregues aos requerentes e 179 estão em aguardo. Solicitados 59 pedidos de verificação de 
situação judicial e tomada de providências. Solicitados 345 terceiras vias de RG, sendo atendidos 215.  

3 - Paternidade Responsável: foram realizados 91 exames de DNA, 25 obtiveram resultados 
negativos e 66 positivos.  

4 – Jovens em Harmonia com a vida: o Projeto Jovens em Harmonia com a Vida trata-se de 
um acordo de Cooperação Técnica e Operacional entre a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a 
Secretaria do Estado da Criança (SECRIA) firmado em 03 de junho de 2013, com o objetivo de somar 
esforços para o resgate do laço social dos socioeducandos por meio do estágio remunerado aos 
adolescentes em cumprimento da medida de Liberdade Assistida (LA), bem como propiciar espaço para 
cumprimento da determinação de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).  Foram encaminhados em 
2013, 32 adolescentes para estágio remunerados nos Núcleos da DPDF e mais 31 adolescentes para 
prestação de serviços a comunidade nos Núcleos da DPDF por determinação judicial.  

5 – Grupo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência : tem o objetivo de oferecer apoio 
psicossocial e jurídico às mulheres vítimas de violência no decorrer do processo judicial. Em 2013, 124 
mulheres foram encaminhadas para acompanhamento psicossocial. 

6 – Grupo de Igualdade Racial: No dia 13 de junho de 2013 foi firmado entre a Secretaria 
Especial da Promoção da Igualdade Racial do Governo do Distrito Federal (SEPIR/DF) e a Defensoria 
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Pública do Distrito Federal (DPDF) o Termo de Cooperação Técnica visando implementar o funcionamento 
do Disque Racismo no DF, com objetivo de promover a igualdade racial a população negra, cigana, 
indígena e etnias historicamente excluídas, a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos étnico-raciais individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 
intolerância étnica.  Como uma estratégia para a consecução desses objetivos, em março de 2013 foi 
lançado o Disque Racismo, através do qual são feitas denúncias, reclamações e pedidos de informação às 
pessoas vítimas de discriminação étnico-racial. Segundo dados oficiais, nos primeiros 15 dias de 
funcionamento, o Disque Racismo recebeu mais de 800 ligações, das quais 512 foram registradas como 
denúncias, 227 reclamações e 130 contatos foram realizados para pedidos de informações e 
esclarecimentos. Cabe observar, os casos de denúncia ainda são analisados e tipificados, ou não, como 
casos de racismo, para as devidas providências. A partir desta análise, até o mês de setembro, o Disque 
Racismo havia recebido 5.558 ligações, sendo 77 caracterizadas como casos de racismo, o que apresenta 
uma média de 12 casos de racismo por mês. 

7 – Projeto Mediação:  fomentar a realização de resoluções de conflito considerando a 
individualidade do cidadão, com sua participação ativa, sem imposição. As sessões de mediação são 
realizadas de forma itinerante nos Núcleos de Assistência Jurídica, em local adequado e por mediadores 
capacitados. Em 2013, foram encaminhados 35 casos para mediação, 29 realizados e 28 obtiveram 
resultados positivos – acordos.  

Citamos ainda: 
Projeto Conhecer Direito , em sua 6ª Edição, já beneficiou com o conhecimento básico e 

diferenciado, mais de 500 alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública de ensino do Distrito Federal. 
Projeto 100% cidadão,  o qual prevê a realização de atividades destinadas a incrementar o 

diálogo com a sociedade civil organizada, tendo o intuito de trabalhar na transformação social de 
comunidades carentes do DF por meio da prática de etapas estratégicas voltadas para a construção de 
efetivas políticas públicas. Dentre elas citamos a atividade in loco promovida em 20 de abril de 2013 na 
comunidade do Areal/DF em parceria com a Associação de Moradores do Setor Sul de Águas Claras e 
adjacências, tendo ainda a realização da mesma ação no Guará/DF com organização da Operação Resgate 
Amigos da Educação e Esporte – ORAEE no dia 25 de maio de 2013. Como também, a 1ª Grande Ação 
Social Jurídica no Sol Nascente, realizada em 14 de outubro, na Av. Central, chácara 142, quadra 501 no 
trecho 01 /Ceilândia, e em parceria com o Procon, Detran, Polícia Civil do DF, Polícia Militar do DF, 
Secretaria de  Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF, Caesb, Corpo de Bombeiro Militar 
do DF, Associação Nacional dos Defensores Público (ANADEP) e Administração Regional de Ceilândia.  A 
ação contemplou, em resumo, atendimento e orientação jurídica, atendimento e encaminhamento nas áreas 
de saúde, educação, trabalho e psicossocial, atividades lúdicas e educativas, orientação ao consumidor, 
orientações odontológicas, oficinas de gastronomia, moda e beleza, tendas de imagem pessoal, diversas 
carretas de atendimentos multidisciplinares, bem como recreação para as crianças, além de elevar a 
autoestima dos homens, mulheres e crianças participantes. 

Outras realizações: 
Cursos de Triagem,  qualificação técnico-jurídica destinada ao aprimoramento e uniformização 

do sistema institucional de atendimento, onde os participantes, em duas turmas, entenderam a dinâmica de 
trabalho nos núcleos da Defensoria do DF, bem como conheceram a atuação social que vem sendo 
estruturada pela instituição. 

Curso de Educação financeira , em parceria com o Banco de Brasília (BRB), ofereceu aos 
servidores da instituição, o curso de Educação Financeira, na sede da Escola e, posterior, outra turma 
administrada pelo Coordenador de Planejamento da DPDF. O curso com carga horária de 9 horas-aula teve 
por objetivo oferecer o controle das finanças pessoais e qualidade de vida dos servidores da DPDF e suas 
famílias. 

Curso de informática, com o objetivo de capacitar os servidores da DPDF, visando à melhora 
no atendimento ao público hipossuficiente, e por meio de sua Escola, a Defensoria Pública do Distrito 
Federal realizou seu primeiro curso de informática nos dias 27 e 29 de novembro, 02,04 e 06 de dezembro 
de 2013. 
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Fotos de Eventos: 

01 – Ação Social no Lixão da Estrutural – 19/06/201 3. 

  

  

 

02 – Audiência Pública sobre a situação das políticas de  Atenção à Saúde Mental – 25/06/2013. 
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03 – Atendimento Itinerante no Centro de Detenção P rovisória – CDP. 

 

  

04 – Paternidade Responsável realiza mais uma conquista  – 16/08/2013. 

  

 

05 – 1ª Grande Ação Social Jurídica no Sol Nascente  – 14/10/2013. 
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06 – Curso de Educação Financeira – 8 a 10/10/2013.  

 
 

07 – Caminhos e Desafios na Promoção da Igualdade Racial  – 20/11/2013. 

 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A execução é expressiva com a inclusão de ações voltadas para a atividade fim da DPDF, 
como realizar exames de DNA que garantiu maior assistência ao hipossuficiente; a Modernização do 
Sistema de Informação que possibilitou melhor estruturação para desenvolver aprimoramento dos trabalhos 
aos assistidos; a atenção à população de rua com entrega de certidão de nascimento e 3ª via de Identidade 
Civil entre outras. 

Os processos de compra eram submetidos a Subsecretaria de Licitações e Compras – SULIC e 
a partir da contratação da equipe/pregoeiro, os processos tiveram sua devolução requisitada e os certames 
foram realizados nas dependências da DPDF. De outubro até dezembro de 2013 foram realizados 11 
pregões. Ainda com relação aos processos para pregão remanescentes de 2013, são 16 que serão 
realizados no primeiro trimestre de 2014. 

Em 2013 foi realizado concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva no cargo de Defensor Público; processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior, 
com formação em Direito, assim como a contratação da empresa para desenvolvimento do Sistema de 
Atendimento Informatizado. Em 2014 será contratada a empresa que dará suporte de TI. Vale ressaltar que, 
em 08/01/2014 foi celebrado contrato administrativo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a 
realização de concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Analista de Apoio à Assistência 
Judiciária, da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal e formação de cadastro de 
reserva. 

Nesse sentido, as perspectivas de crescimento institucional e cumprimento de sua missão 
“Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da dignidade da 
pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social” e de seu planejamento estratégico estão ao 
encontro para prestar um serviço de excelência à população necessitada do Distrito Federal. 



 Relatório Anual de Atividades – PROJUR – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1568 
 

28.1. FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE A SSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – PROJUR – UO: 48.90 1 

O Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – 
PROJUR, instituído pela Lei n° 744, de 04/12/2007, publicada no DODF n° 231, de 05/12/2007, e 
regulamentada pelo Decreto n° 28.757, de 06/02/2008 , publicado no DODF nº 25, de 7/02/2008, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 09.396.049/0001-80, e desenvolvido e coordenado 
pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, tem por finalidade destinar recursos para programas e 
projetos relacionados à consecução das finalidades institucionais deste órgão.      

1. Realizações  

PROGRAMA: 

6224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA 

 

OBJETIVO GERAL:  

Prestar assistência jurídica integral, gratuita e d e qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa 
humana, da cidadania plena e da inclusão social, pr iorizando-se a solução extrajudicial dos litígios, 
visando à composição entre as pessoas em conflito d e interesses, por meio de mediação, 
conciliação, arbitragem e demais técnicas de compos ição e administração de conflitos, como forma 
de pacificação social. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2965 - Funcionamento do programa de assistência judiciária  - 
PROJUR  65.250 185.250 2.019 2.019 
0001 - Funcionamento do programa de assistência judiciária - 
PROJUR--Distrito Federal 65.250 185.250 2.019 2.019 
3030 - Modernização e reaparelhamento do CEAJUR  514.908 2.141.835 570.334 133.316 
9629 - Modernização e reaparelhamento do CEAJUR--Distrito Federal 514.908 2.141.835 570.334 133.316 

Total do Programa  580.158 2.327.085 572.354 135.335 
Posição em 31/12/2013. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 - Prestar assistência jurídica integral, gratui ta e de qualidade aos necessitados, em defesa da 
dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da  inclusão social, priorizando-se a solução 
extrajudicial dos litígios, visando à composição en tre as pessoas em conflito de interesses, por meio 
de mediação, conciliação, arbitragem e demais técni cas de composição e administração de 
conflitos, como forma de pacificação social. 
 

Durante o ano de 2013, o Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária 
do Distrito Federal executou em suas ações orçamentárias metas estabelecidas para a melhoria e o 
aprimoramento da estrutura da Defensoria Pública, com foco no atendimento à população hipossuficiente 
do Distrito Federal. 

As etapas realizadas, como aquisições de materiais permanentes, contratação de serviços, 
qualificação profissional dos seus integrantes, representam o alcance de sua finalidade institucional e o 
aproveitamento dos recursos destinados. 

2.  Informações complementares 

O Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – 
PROJUR tem por finalidade destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas 
finalidades institucionais, em especial dos seguintes objetivos: aparelhamento das instalações da DPDF; 
aquisição de bens e serviços; qualificação profissional dos seus integrantes; realização de outras atividades 
relacionadas ao bom exercício da assistência judiciária. 
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3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A arrecadação realizada por meio do PROJUR foi profundamente expressiva 
comparativamente ao exercício anterior, demonstrando o aumento no atendimento à população 
hipossuficiente do Distrito Federal.  

A execução orçamentária, porém, enfrentou obstáculos em contratações e aquisições devido à 
autonomia para licitar ocorrida apenas no segundo semestre de 2013. 
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29. SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL – SEOPS – UO: 
49.101 

Em 21 de janeiro de 2009, a Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social – SEOPS, órgão 
da Administração Direta, pertencente ao Governo do Distrito Federal, foi criada e aglutinada à Corregedoria-
Geral do DF, tornando-se um único órgão, denominado Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e 
Corregedoria-Geral do DF, por meio do decreto nº 29.965. Em 09 de março de 2010, a SEOPS foi 
desmembrada da Corregedoria por meio do decreto nº 31.402, passando a desempenhar, dentre as suas 
atribuições, a importante missão de combater as desordens sociais no âmbito do Distrito Federal. 

O objetivo geral da pasta é pôr fim à desordem urbana, por meio de ações de governo 
asseguradoras da legalidade e moralidade administrativas e de cumprimento da ordem pública e social, 
contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal. 

A Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social tem atuação e competência nas seguintes 
áreas: 

I. Vigilância do solo: compreendendo ações de fiscalização e erradicação de invasão de área 
pública, em área de preservação permanente e descaracterização de parcelamento irregular do solo, e 
outras providências. 

II. Fiscalização urbana: compreendendo ações de fiscalização e combate à pirataria, poluição 
visual e sonora, comércio irregular e outras providências de ordem urbana. 

III. Coordenação e execução das ações asseguradoras do cumprimento da ordem pública e 
social, tendo por objetivo o incremento das atividades fiscalizadoras de Estado sob comando único - artigo 
2º decreto nº 31.402/2010.  

IV. Conjuntamente com outros órgãos do GDF, a SEOPS tem a incumbência de combater a 
“pirataria” em sentido macro, visando dar cumprimento aos normativos legais, bem como atender as 
diretrizes estabelecidas pela Federação Internacional de Futebol Associado - FIFA, em virtude de o Brasil 
sediar a Copa do Mundo de 2014. 

V. Coordenar o Comitê de Combate a Pirataria, delitos Contra a Propriedade Intelectual e 
Comércio Ilegal, uma parceria com o Governo Federal e órgãos do GDF, criado em junho de 2011, com o 
escopo de intensificar as ações de combate à pirataria. 

. Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 05 - - - 05 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 31 - 80 - 111 
Requisitados Órgãos do GDF - - 55 02 57 
Outros Estagiários - 09 - - 09 

Total Geral  36 09 135 02 182 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover a melhoria da gestão pública em todas as s uas dimensões, por meio da aplicação de 
técnicas modernas de administração, aliada à transp arência fiscal, ao resgate da credibilidade no 
governo e à ampla participação social, sempre com f oco no cidadão-cliente. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4053 - Administração e Fiscalização  de Áreas Públicas  95.000 215.000 190.000 153.911 
0002 - Administração e Fiscalização de Áreas Públicas-Secretaria da 
Ordem Pública e Social do DF- Distrito Federal 95.000 215.000 190.000 153.911 
4078 - Ações  de Combate a Publicidade Ilegal  40.000 0 0 0 
4079 - Ações  de Combate ao Comércio Ilegal e Pirataria  70.000 0 0 0 
4080 - Ações  de Combate ao Exercício Irregular  das Profissões  40.000 0 0 0 
4221 - Ações  de Combate a Poluição Sonora  40.000 0 0 0 

Total do Programa  285.000 215.000 190.000 153.911 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:  

007 – Combater as desordens, reduzindo o número de invasões em áreas públicas e o comércio 
ilegal. 
 
Indicadores:  
       

Denominação do 
Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice mais 
Recente Apurado em Periodicidade  

de Apuração  
Desejado/Alcançado Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Operações de Combate ao 
Comércio Ilegal e Pirataria 

Unidade 120 30/06/2011 Anual 265/ 
998 

290/ 
762 

320 350 SEOPS 

Operações de Combate a 
Ocupação Irregular do Solo Unidade 105 30/06/2011 Anual 

210/ 
617 

230/ 
826 255 280 SEOPS 

 
O Distrito Federal é uma das unidades da federação que mais sofre com o crescimento 

desordenado, ocupações irregulares de terras públicas e devastação do meio ambiente há muitos anos, 
resultado de antigas políticas que incentivava as invasões de terra sem uma política habitacional justa e 
sustentável. 

Em 2013, as ações de vigilância e operações de erradicação de ocupações irregulares do solo 
foram intensificadas, dando continuidades às ações estratégicas e bem sucedidas do Comitê de Combate 
ao Uso Irregular do Solo, coordenado pela Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social, criado por este 
governo em maio de 2011, com a finalidade de desenvolver ações de prevenção, controle e erradicação das 
ocupações irregulares no Distrito Federal. 

Em 2011, primeiro ano de mandato deste governo, o Comitê de Combate ao Uso Irregular do 
Solo, coordenado pela SEOPS, realizou 386 operações de erradicação, dando mostra de uma nova postura 
e tratamento às invasões de terra pública no Distrito Federal. Em 2012, as ações do  comitê  foram 
aperfeiçoadas e incrementadas com pessoal e maquinário, além da integração de diversos órgãos, o que 
resultou no aumento de 60% no número de operações, ou seja, 617 operações realizadas naquele ano. Em 
2013, o Comitê intensificou ainda mais as operações, principalmente nas grandes áreas ocupadas 
irregularmente há muitos anos, com operações diárias, como por exemplo, no Setor Habitacional Sol 
Nascente e Por do Sol em Ceilândia, Núcleo Rural 26 de Setembro em Taguatinga, Cidade Estrutural, entre 
outras, num total de 826 operações, 34% a mais que em 2012. 

O Comitê, seguindo diretriz do governo, também realiza ações sociais junto às famílias de 
baixa renda que ocupam irregularmente áreas públicas no Distrito Federal, quer sejam pelas ações 
socioeconômicas da SEDEST, ou pelos apoios da SEOPS e outros órgãos, prestando serviços de 
mudanças ou realocações, principalmente nas áreas consideradas de risco. 

Desde 2011 foram realizadas um total de 1.249 mudanças e realocações, sendo que, no ano 
de 2013, foram realizadas 650 dessas ações sociais, ou seja, mais da metade dos três anos. 

No triênio 2011-2013 foram erradicados um total de 876.890 metros lineares de obstáculos 
(muros e cercas), o equivalente a aproximadamente 876 (oitocentos e setenta e seis) quilômetros de 
cercamentos irregulares, o que daria, hipoteticamente, como forma de ilustração, para cercar com cercas e 
muros uma distância superior entre Brasília e Belo Horizonte – MG (25% a mais a distância que separam as 
duas capitais). 

As erradicações de muros e cercas devem ser consideradas, pois representam o primeiro 
passo para ocupar irregularmente uma área pública após a limpeza ou desmatamento e demarcação da 
área para erguer as edificações. 

A ação enérgica do governo no combate a invasão de terra pública na fase inicial da ocupação 
irregular do solo, retirando as demarcações e cercanias, representa menor custo operacional para o Estado 
e a recuperação mais rápida do meio ambiente devastado. 

Quanto ao comércio ilegal e a pirataria no DF, os números impressionam. A constante atuação 
da SEOPS foi decisiva para a apreensão de mais de 1.461.000 (hum milhão quatrocentos e sessenta e um 
mil) de materiais comercializados ilegalmente, tais como: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros. 

Nas ações relacionadas ao combate à publicidade ilegal, a SEOPS apreendeu mais de 15.627 
(quinze mil seiscentos e vinte e sete) materiais afixados ilegalmente nas vias públicas de Brasília, tais como 
banners e faixas. 

Os usuários de estacionamentos públicos também podem comemorar, pois em 2013 as 
operações de fiscalização e combate o exercício irregular das profissões de lavadores e guardadores de 
veículos resultou na autuação de mais de 1.210 (hum mil duzentos e dez) indivíduos que exerciam 
ilegalmente a profissão. 



Destaca-se também o papel
158 (cento e cinquenta e oito) operações

Estes números demonstram a preocupação
humana dos habitantes do Distrito Federal, em conformidade com a linha

Nessa esteira, demonstra
SEOPS, no exercício de 2013. 
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Gráfico nº 02 – Ações de combate ao uso e ocupação irregular
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Gráfico nº 03 – Erradicações realizadas em 201

Gráfico nº 04 – Transferências de pessoas moradoras em áreas irregulares.

Gráfico nº 05 – Obstáculos retirados
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Gráfico nº 06 – Quantidade de materiais apreendidos pela SEOPS em 201

Gráfico nº 07 – Apreensões realizadas pela SEOPS
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Gráfico nº 08 – Os 10 Produtos mais apreendidos pela SEOPS em 201

Gráfico nº 09 – Materiais apreendidos em 201
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Gráfico nº 11 – Ações de combate à poluição sonora em 201

2. Outras Realizações 

PROGRAMA  

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃ O E SERVI

Execução Orçamentária e Financeira
Ação/Subtítulo  

1471 - Modernização de Sistema de Informação
2509 - Modernização de Sistema de Informação
Ordem Pública e Social- Núcleo Bandeirante
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 
2588 - Gestão da Informação E dos Sistemas de T
da Ordem Pública e Social- Núcleo Bandeirante
8502 - Administração de Pessoal  
8721 - Administração de Pessoal-Secretaria da Ordem Pública 
Social do DF- Núcleo Bandeirante 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores
9553 - Concessão de Benefícios a Servidores
Ordem Pública e Social do DF- Núcleo Bandeirante
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
9636 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
Secretaria da Ordem Pública e Social do DF

Total do Programa  
 

A respeito da manutenção
dar continuidade aos principais contratos
móvel, locação da sede, assinatura 
SEOPS, locação de veículos, dentre outros. 

3.  Informações complementares

Em 2013, paralelame
efetivamente em várias “Oficinas de
Federal, referentes à Copa das Confederações e Copa
das Confederações. Os trabalhos foram realizados por todos os servidores
se: Segurança Pública Ostensiva (Externa
de interesse da Copa; Marketing de
Comercial.  

Principais locais de atuação
do Mundo/2014: Setores Hoteleiros, Estádio Nacional, Centro
Fanfest/Explanada, Pontos Turísticos, Campos
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O E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃ O PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira  
Dotação  Inicial  Autorizado  

Modernização de Sistema de Informação  50.000 7.700 
de Sistema de Informação-Secretaria da 

Núcleo Bandeirante 50.000 7.700 
dos Sistemas de Tecnologia 

50.000 22.940 
Gestão da Informação E dos Sistemas de TI- Secretaria 

Núcleo Bandeirante 50.000 22.940 
31.132.254 22.095.951 

Secretaria da Ordem Pública e 
31.132.254 22.095.951 

Servidores  1.472.639 1.399.995 
Servidores - Secretaria da 

Núcleo Bandeirante 1.472.639 1.399.995 
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  776.100 740.669 
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -

F- Núcleo Bandeirante 776.100 740.669 
 33.480.993 24.267.255 

manutenção dos serviços administrativos gerais, a SEOPS conseguiu em 201
os principais contratos de gestão da pasta, tais como: água, luz, telefonia fixa, telefonia 

 de periódicos, manutenção dos veículos pertencentes à frota própria
ntre outros.  

3.  Informações complementares  

Em 2013, paralelamente as suas atribuições e trabalhos de rotina, a SEOPS atuou 
de Trabalho”, promovidas pelo Governo Federal e Governo

s Confederações e Copa do Mundo/2014, atuando posteriormente na C
s Confederações. Os trabalhos foram realizados por todos os servidores da SEOPS, nos quais
: Segurança Pública Ostensiva (Externa-arredores), e Segurança Pública Interna, com ênfase aos locais

de Emboscada, Contrabando, Falsificações e Ordenamento

atuação da SEOPS para fiscalização na Copa das Confederações e Copa
Mundo/2014: Setores Hoteleiros, Estádio Nacional, Centro de Imprensa, Parque

xplanada, Pontos Turísticos, Campos de Treinamento, Autódromo, Campos Oficiais
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O PÚBLICA  

Empenhado  Liquidado  
7.700 7.700 

7.700 7.700 

22.940 22.940 

22.940 22.940 
22.095.947 22.095.947 

22.095.947 22.095.947 
1.399.992 1.399.992 

1.399.992 1.399.992 
732.665 725.272 

732.665 725.272 
24.259.245 24.251.851 

s serviços administrativos gerais, a SEOPS conseguiu em 2013 
pasta, tais como: água, luz, telefonia fixa, telefonia 

s veículos pertencentes à frota própria da 
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Treinamento (COT’s), Aeroporto Internacional, Rodoviárias Urbanas, Rodoviária Interestadual, Estações 
Metroviárias, Estações Ferroviárias, Rotas Protocolares, Ciclovias, Public view, Eventos Oficiais FIFA etc. 

Considerando as ações da SEOPS na Copa das Confederações – FIFA 2013, circunstâncias 
que consumiram tempo e logística desta Secretaria de Estado, podem ser comemoradas as ações em 
2013, cujos resultados demonstram o avanço da Ordem Pública. Esta a ser preparada para Copa do Mundo 
FIFA 2014 e foi recebido moderado reforço de pessoal, o qual passou pelo Curso de Capacitação da Ordem 
Pública -CCOP.  

Outro ponto de destaque é que a SEOPS obteve, junto ao Fundo de desenvolvimento Urbano 
do Distrito Federal – FUNDURB, um novo financiamento para a aquisição de 20 (vinte) veículos, quais 
sejam: veículo automotivo tipo passeio (7 unidades), caminhonetes tipo pick-up 4x4 (07 unidade), caminhão 
toco equipado com carroceria basculante (01 unidade), caminhão cavalo mecânico equipado com prancha 
do tipo carrega tudo (01 unidade), Furgão adaptado para Unidade de Comando Móvel (01 unidade) e  
Veículos tipo Van para transporte de passageiros (03 unidades). Com este reforço, será possível em 2014: 

1) Atuar preventivamente, promovendo a vigilância ostensiva do território do Distrito Federal, 
com o objetivo de impedir a ocupação irregular do território, especialmente tendo em vista as peculiaridades 
inerentes a esse território, cujas terras estão, predominantemente, sob a tutela do Poder Público local; 

2) devolver o uso devido às áreas públicas ocupadas em período recente nos espaços 
urbanos, seja por moradias irregulares, comércio ilegal, entre outros, e em áreas rurais e de preservação 
ambiental; 

3) Atuar em conjunto com outros órgãos do Governo do Distrito Federal, inclusive a SEDHAB, 
para a regularização de ocupações ilegais antigas, promovendo a realocação de famílias que atenderem 
aos critérios da Política Habitacional de Interesse Social para áreas propícias a residências, ou 
desconstituindo invasões de áreas públicas que estão em desacordo com os instrumentos da política 
urbana e habitacional. 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social – 
SEOPS, realizou diversas ações em 2013 com vistas a reduzir as ocupações irregulares do solo, bem como 
garantir a manutenção da ordem pública, combate a pirataria, comércio ilegal e outras irregularidades. 

As ações desenvolvidas foram bem sucedidas, obedecendo a um planejamento estratégico 
aperfeiçoado a cada ano, desde 2011, o que resultou em um trabalho eficiente e eficaz no combate ao uso 
irregular do solo, a pirataria, ao comércio ilegal e outras irregularidades, que faziam de Brasília uma triste 
referência de desordem pública e social.  

As ações desenvolvidas no combate ao uso irregular do solo são marcas de uma ação de 
governo que busca uma política habitacional justa e sustentável, possibilitando um crescimento ordenado 
da cidade e melhorias de infraestrutura para a população do Distrito Federal. 

Em 2013, a SEOPS recebeu um prêmio regional de combate à pirataria, enaltecendo o 
trabalho desenvolvido pela Secretaria. Em 2014, ano da Copa do Mundo da FIFA, a Secretaria de Estado 
da Ordem Pública e Social não medirá esforços para, juntos com os demais órgãos, realizar ações que 
visem à manutenção da ordem pública e social, fazendo com que Brasília seja destaque entre as cidades 
sedes, e referência junto aos brasilienses e aos turistas nacionais e estrangeiros. 

Espera-se que diante deste evento mundial e das ações a serem desenvolvidas em 2014, 
resulte um legado de respeito às áreas públicas e de preservação ambiental, preservação e valorização dos 
monumentos públicos, observância das normas que asseguram a ordem pública e social, a fim de 
proporcionar à população do Distrito Federal melhor qualidade de vida. 

5. Prognóstico para 2014: 

− Dar continuidade às ações de combate à ocupação irregular do solo, a fim de reduzir ainda 
mais as áreas ocupadas irregularmente; 

− Realizar operações de erradicação nas áreas ocupadas irregularmente destinadas à 
implantação de equipamentos públicos, para possibilitar a realização de infraestrutura e obras essenciais do 
governo; 

− Desobstruir as áreas ocupadas irregularmente destinadas aos Programas Habitacionais do 
Governo, em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, a fim de garantir a construção das Unidas 
Habitacionais pretendidas pelo Governo do Distrito Federal para 2014;  

− Intensificar as operações de combate à pirataria, ao comércio ilegal, às poluições sonora e 
visual; 
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− Promover campanhas educativas e respeito da manutenção da ordem pública e social em 
todo seu aspecto; 

− Apoiar os diversos órgãos do governo e colaborar com ações voltadas para o evento Copa do 
Mundo de Futebol 2014; 

− Realizar de forma intensificada a segurança pública ostensiva e segurança pública interna no 
evento Copa do Mundo FIFA 2014, com ênfase aos locais de interesse da copa; marketing de emboscada, 
contrabando, falsificações e ordenamento da exploração comercial; 

− Capacitar novos servidores com o Curso de Capacitação da Ordem Pública, a fim de manter a 
qualidade e profissionalismo dos serviços prestados. 

No ano de 2013, buscando fazer frente aos desafios relacionados às demandas emergentes, a 
SEOPS alcançou significativo estreitamento na parceria com outros órgãos, tanto na esfera Distrital quanto 
Federal, objetivando principalmente se preparar para os grandes eventos – Copa das Confederações (2013) 
e Copa do Mundo (2014) - a exemplo das operações desenvolvidas em conjunto com a Polícia Rodoviária 
Federal, ANVISA, Receita Federal, Secretaria de Fazenda do DF, Polícia Civil, Polícia Militar, entre outros. 

O combate à pirataria continuará sendo prioridade neste ano, sempre com a participação da 
AGEFIS, Polícia Civil e Polícia Militar. As feiras e centros comerciais serão monitorados, assim como os 
locais de maior incidência dessa prática. Além das medidas coercitivas serão adotadas ações de caráter 
preventivo, principalmente no que diz respeito a campanhas educativas junto à sociedade em geral.  

Ante o exposto e em razão do avançado processo de integração dos Órgãos que compõem os 
comitês coordenados pela SEOPS, bem como da intensificação dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 
2013, espera-se uma significativa potencialização das Ações Operacionais para o ano de 2014.  

A Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social – SEOPS obteve, em 2013, resultados 
positivos, fruto de um trabalho intensificado e comprometido com manutenção da ordem pública no Distrito 
Federal, visando proporcionar à população uma melhor qualidade de vida. 

A SEOPS prima pelos princípios básicos da administração pública, na atuação de vigilância e 
combate ao uso e ocupação irregular do solo, e fiscalização urbana, buscando, sempre, a eficiência dos 
serviços prestados em prol de uma Brasília melhor. 
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29.1. AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –  AGEFIS – UO: 49.201 
A Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS foi criada pela Lei nº 4.150, de 05 de 

junho de 2008, e normatizada através da Instrução nº 01, de 13 de junho de 2008. A Lei nº 4.479, de 01 de 
julho de 2010 alterou a denominação da carreira Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal 
passando a denominar-se Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal. As ações dos Auditores e 
Auditores Fiscais visam atender ao esculpido na Lei n0. 2.706, de 27 de abril de 2001 e dos Fiscais de 
Atividades de Limpeza Urbana na Lei n0. 4.464, de 15 de janeiro de 2010. 

A AGEFIS é dotada do poder de polícia, poder este exercido exclusivamente pelos servidores 
integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal no exercício regular de suas 
atribuições. Faz parte da carreira as seguintes especialidades vinculadas diretamente à AGEFIS: 
Fiscalização de Obras; Fiscalização de Atividades Econômicas; Vigilância de Produtos Animais, Vegetais e 
Agroindustriais; e Fiscalização de Atividades de Limpeza Pública.  

A criação da AGEFIS, com a nova característica de autonomia administrativa e financeira, 
fortaleceu o órgão e a carreira de auditoria fiscal. Desta forma, todas as conquistas implantadas estão 
sendo constantemente fortalecidas, com o objetivo de conferir um alto grau de profissionalização e 
maturidade ao órgão e coerência à carreira, o que demanda uma maior pauta de recursos a serem 
investidos e uma reavaliação constante das ações fiscais. 

A execução de políticas de fiscalização de atividades urbanas bem como a supervisão, o 
planejamento e a coordenação de ações de fiscalização no Distrito Federal são de competência  

Em prol do ordenamento urbano e da qualidade de vida da população do DF desde 2008, ano 
de sua criação, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal vem buscando a maturidade organizacional. 
Para tal, foi realizado o Planejamento Estratégico participativo, em que foi permitido desenvolver, programar 
e disciplinar um conjunto de estratégias, decisões e ações fundamentais para o progresso e efetividade da 
Agência que irão vigorar até 2015, ano da revisão do citado Planejamento. A aplicação do Planejamento no 
domínio da AGEFIS vem incrementando a política de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal. 

Como resultado, foi elaborado o Plano Estratégico AGEFIS 2010-2015 (Instrução Normativa n0. 
56, de 15 de junho de 2012), em que ficou definida a Visão Estratégica da organização, construída a partir 
da avaliação dos cenários internos e externos existentes, e estabelecidos a Missão, Visão de Futuro e os 
Valores utilizados para o exercício profissional da fiscalização.  

Assim, a visão estratégica da AGEFIS tem como premissas: 
Missão 

Garantir a promoção, a proteção e a preservação da qualidade de vida da população do Distrito 
Federal, atuando como agente transformador, mediante ações de educação e fiscalização de atividades 
urbanas. 

Visão de Futuro 

Ser uma instituição de Estado, autônoma, de referência nacional em fiscalização de atividades 
urbanas, reconhecida pela sociedade como defensora da legalidade e da ética, e imprescindível para a 
promoção da qualidade de vida da população. 

Valores 
Atuar com ética, de forma austera, responsável e imparcial, em prol da legalidade, da educação 

cidadã e do bem-estar coletivo. 

Ao estabelecer a visão estratégica, o trabalho que vem sendo realizado anualmente possui 
como objetivo convergir os esforços de toda a organização para um salto qualitativo na prestação dos 
serviços, porém não se busca a excelência profissional sem a medição contínua dos resultados. 

Força de Trabalho 

Servidores 
 

Atividade -Meio Atividade -Fim 
Total  Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 03 63 22 162 250 
Servidores Comissionados (Sem vínculo efetivo) 106 - 31 - 137 
Requisitados (no âmbito do GDF) 33 10 79 386 508 
(+) Cedidos para outros órgãos  47 3 - - - 

Total Geral  189 76 - - 945 

Fonte: SIGRH – 31/12/2013. 
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1. Realizações  

Planejamento Estratégico da AGEFIS  

O Planejamento Estratégico da Agência foi incorporado em 2013 à pauta de planejamento do 
Governo do Distrito Federal por meio da assinatura do Termo de Compromisso de Resultados CR n0. 
04/2012 (DODF 72, de 09/04/2013), pactuado com a Secretaria de Planejamento, para o monitoramento 
dos resultados no alcance da citada missão institucional. Foram propostos e conciliados pelos setores da 
AGEFIS 30 (trinta) indicadores e uma sistemática de avaliação constante. Ainda neste contexto, foi 
realizada uma pesquisa setorial para o mapeamento da gestão de processos administrativos da AGEFIS, 
cujos objetivos foram: verificar se a Agência atinge os objetivos estratégicos estabelecidos; se adquire e 
possui os recursos orçamentários necessários para o cumprimento de suas metas; se as exigências e 
expectativas de grupos de interesse chave são minimamente satisfeitas; e se a Agência funciona 
adequadamente com o mínimo de tensão interna. A listagem dos problemas apontados está na pauta da 
Superintendência de Planejamento da Agência, que iniciou em dezembro de 2013 a formulação de uma 
matriz de soluções a curto, médio e longo prazo. 

Destaca-se que, para atingir os resultados em comento, devem ser direcionados recursos 
financeiros suficientes que atendam as necessidades da Agência, retratadas na proposta encaminhada ao 
Plano Plurianual PPA 2011-2015. 

Para maior agilidade nas operações fiscais, a AGEFIS está distribuída no Distrito Federal em 
06 (seis) Regiões Administrativas Fiscais – RAF`s, quais sejam: 

RAF 01:  corresponde as Regiões Administrativas de Brasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e 
Candangolândia. 

RAF 02:  corresponde as Regiões Administrativas de Sobradinho, Sobradinho II,  Planaltina, 
Itapoã e Fercal. 

RAF 03:  corresponde as Regiões Administrativas do Lago Sul, Lago Norte, São Sebastião, 
Paranoá, Varjão e Jardim Botânico. 

RAF 04:  corresponde as Regiões Administrativas de Águas Claras, Guará, Núcleo 
Bandeirante, Riacho Fundo I, SIA, SCIA, Park Way e Vicente Pires. 

RAF 05:  corresponde as Regiões Administrativas de Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e 
Taguatinga. 

RAF 06:  corresponde as Regiões Administrativas do Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo 
II e Santa Maria. 

Abaixo o mapa com a divisão espacial supracitada: 
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Fonte: DIGEO/ SUPLAN. 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  850.000 141.000 0 0 
2557 - Gestão da Info rmação e dos Sistemas de 
Tecnologia da Informação 690.000 0 0 0 
4141 - Plano de Monitoramento Territorial  50.000 60.010 10.010 10.010 
0002 - Plano de Monitoramento Territorial-Agência de 
Fiscalização do DF-Distrito Federal 50.000 60.010 10.010 10.010 
4949 - Manutenção do Serviço de Atendimento Ao 
Cidadão 200.000 0 0 0 
8505 - Publicidade e Propaganda  50.000 50.000 0 0 

Total do Programa  1.840.000 251.010 10.010 10.010 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO :  

0006 – Planejar e Implantar a Política de Fiscaliza ção do DF por Meio da Gestão de Projetos. 
 
Indicador:  
 
Denominação do 

Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

 

Periodicidade 
de 

Apuração 

Desejados/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º Ano 
2010 

2º Ano 
2011 

3º Ano 
2012 

4º Ano 
2013 

Ações Fiscais 
Executadas  Unidade  46.062 31/12/2010 Anual 

50.664/ 
50.542 

55.728/ 
49.864 61.300 67.430 

SUPLAN/ 
AGEFIS 

 
O quantitativo de ações fiscais executadas anualmente reflete as várias etapas dos 

procedimentos fiscais realizados pelas carreiras de Atividades Econômicas, Fiscalização de Obras e 
Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas (limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos).  

Em 2013, observa-se a redução de apenas 2% em relação ao exercício de 2012, 
demonstrando que as novas ações implantadas pela AGEFIS, dentro do cenário do Planejamento 
Estratégico 2011-2015, vêm impactando diretamente e de forma gradual na atividade fim da Agência.  

Esta mudança deve-se ao trabalho contínuo de prevenção que vem sendo realizado junto à 
população, com a disseminação de informação e a implementação de uma nova metodologia de 
fiscalização para temas específicos como o de acessibilidade e mobilidade urbana, áreas de deposição 
clandestina de resíduos, entre outros; e ao monitoramento do território do DF por meio de roteiros de 
auditorias e mapeamentos. 

Cabe destacar que, em 2013, a Agência promoveu e capacitou agentes do governo para o 
Disque Acessibilidade, um campo especial da ouvidoria destinado a agilizar a resolução de problemas que 
envolvam as condições de autonomia e segurança do uso do espaço público pelas pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida. A melhoria na plataforma de atendimento ao cidadão vem agregando valor às 
ações fiscais demandadas; e o olhar refinado sobre o aprimoramento das ações fiscais a serem executadas 
é a maior exigência para próximo ano, 2014. 

No exercício de 2013, foram aplicadas as Metodologias de Fiscalização no evento Copa das 
Confederações, realizado em 15 de junho de 2013, em que a AGEFIS se integrou à Secretaria de 
Segurança Pública, participando do Centro de Comando e Controle Local e Regional. Cabe destacar que 
ocorreu a aplicação de metodologia de fiscalização para grandes eventos no Aniversário de Brasília e em 
outros jogos realizados em 2013, o que vem a aprimorar o trabalho da Agência para a Copa do Mundo 
2014.  

Na metodologia citada, foi utilizada a ferramenta SCI (Sistema de Comando em Incidentes) e 
foram criados, nos dois primeiros bimestres, oito cenários de atuação da AGEFIS no processo de 
fiscalização de grandes eventos com sua integração no Caderno de Protocolos de Ações dos órgãos 
envolvidos na Copa, desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública – SSP/ DF, e dos Centros de 
Integração de Comando e Controle Local e Regional, coordenado pela Secretaria de Segurança e Polícia 
Federais. 

Todo este trabalho de aprimoramento das ações fiscais realizado pela Agência, e também 
descrito a seguir, está em consonância com a política governamental do Distrito Federal e com o 
Planejamento Estratégico da Agência, que em 2013 buscou refletir diretamente na qualidade dos serviços 
disponibilizados à população do Distrito Federal, estabelecendo como premissa a busca pela criação de 
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uma estrutura moderna para a realização de suas atividades, o que demonstrou que devem ser ampliados 
os recursos financeiros que viabilizem tais mudanças. 

Como iniciativa a plataforma de atendimento ao cidadão foi ampliada em 2013, o que reduziu 
em 98% o número de ocorrências e denúncias nas cidades do DF. Em 2012, foram atendidas 18.909 
demandas relacionadas a obras e atividades econômicas, vigilância vegetal e animal e limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos, sendo que destas 53% permaneciam com pendências, justificadas no contexto 
dos Procedimentos Administrativos Fiscais – PAF aplicados no âmbito da Agência (Instrução Normativa n0. 
027, de 20 de dezembro 2010). 

Em 2013, o número de ocorrências caiu para 9.586, deste total 48% foram consideradas 
demandas concluídas, 37% permanecem em andamento e 14% permanecem com pendências de acordo 
com o PAF citado acima. Cabe frisar que uma mudança na metodologia de captação do dado do 
quantitativo de ocorrências ocorreu em 2013, que passou a considerar em andamento todas aquelas que 
estão em alguma fase dos procedimentos de ação fiscal. Destarte, diminui de 54% para 14% o número de 
ocorrências pendentes em 2013 e houve o aumento de 45% para 48% do número de ocorrências 
concluídas em 2013. 

Observa-se a manutenção no nível de qualidade de atendimento ao cidadão e um controle 
mais efetivo quanto ao tempo e qualidade das respostas por parte da Corregedoria da AGEFIS. 

Abaixo o gráfico demonstra que a Superintendência de Atividades Econômicas - SUFAE foi a 
mais solicitada pela Ouvidoria também em 2013, seguida da Superintendência de Obras - SUFISO e por 
último da Superintendência de Atividades de Limpeza Urbana – SUFLURB. Outras 2.317 demandas foram 
repassadas para os demais setores da AGEFIS, por não se tratarem, em um primeiro momento, de 
demandas operacionais. 

 

 
Fonte: SOIWEB - CODEPLAN 01.01.2013 a 31.12.2013. 

 
A Coordenadoria de Atendimento ao Público – COAP da AGEFIS possui o objetivo de 

aproximar a AGEFIS da população do Distrito Federal, recebendo demandas por ações fiscalizatórias de 
forma direta por meio de telefones específicos nas Regiões Administrativas Fiscais e na Sede da AGEFIS, 
assim como por meio do atendimento do GDF “Na Hora” de Taguatinga e Riacho Fundo.  Em 2013, foram 
realizados 89.483 atendimentos pela COAP, uma média de 7.457 demandas tramitadas ao mês. Houve um 
acréscimo de 10% no total de demandas provenientes da COAP que são distribuídas às áreas específicas 
da AGEFIS para a realização dos procedimentos fiscais operacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: COAP/AGEFIS 2013.  
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A arrecadação da AGEFIS, no exercício 2013, obteve um acréscimo de 14 % em relação ao 
ano anterior. Em 2013 foi realizada uma pesquisa setorial para o mapeamento da gestão dos processos 
administrativos da AGEFIS para verificar, entre outros itens, se a organização adquire os recursos que 
necessita para a manutenção e aprimoramento de sua rotina fiscal. Foram então detectadas ações 
corretivas que serão implantadas em 2014 para agilizar a tramitação dos processos que garantam a 
eficiência na aplicação das sanções, proporcionando o aumento na arrecadação  

O gráfico abaixo demonstra a evolução no quantitativo arrecadado pela AGEFIS. Do 
quantitativo arrecadado em 2013, 7% (R$ 1.402.567,00) correspondem a multas pagas pelo infrator em 
decorrência de ações fiscais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: COREC/ AGEFIS 2013. 

 

Fonte: COREC/ AGEFIS 2013. 

Foram realizados os seguintes quantitativos de ações fiscais em 2013: 15.060 pela 
Superintendência de Atividades Econômicas – SUFAE; 157 pela Gerência de Vigilância Sanitária Animal 
Vegetal e Agroindustrial – GEVISA; 15.605 pela Superintendência de Fiscalização de Obras – SUFISO; 
22.575 pela Superintendência de Limpeza Urbana - SUFLURB e 708 pela Superintendência de Operações 
– SUOP, totalizando 54.105 ações fiscais iniciadas, um aumento de 8% em relação ao ano de 2012.  

A área de Atividades Econômicas realizou 7.705 autuações e 7.355 vistoras para ações fiscais 
futuras, configurando um total de 15.060 ações fiscais no exercício de 2013, conforme tabela abaixo. De 
2012 para 2013, houve uma redução de 22% no número de autuações fiscais realizadas o que demonstra 
que as ações de prevenção estão favorecendo a construção de uma maior interlocução com a população e 
a minimização dos problemas que repercutem na ordem urbana por meio de atividades econômicas 
exercidas de forma irregular. 

Tipo de Ação Fiscal Quant. 
Vistoria e autuação para a regularidade da atividade comercial (verificação do Alvará de Funcionamento, dos critérios 
de acessibilidade, entre outros). 

8.231 

Vistorias de atividades exercidas em área pública e ocupação de área pública como extensão da atividade comercial 
ou como depósito de materiais ou objetos. 

1.107 

Vistoria e autuação de ambulantes. 1.358 

Vistoria e autuação de Bancas de Revistas. 15 

Vistoria e autuação de Circos e Parques de Diversão. 21 

Vistoria e autuação de Igrejas e Templos Religiosos. 144 

Vistoria e autuação em traillers, quiosques, reboques e similares. 681 
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Tipo de Ação Fiscal Quant. 
Apreensão de veículos de meios de propaganda (faixas e outdoors). 710 

Vistoria e autuação de Pousadas e Hotéis. 38 

Vistoria e autuação em feiras e perímetro escolar. 21 

Vistorias noturnas (eventos, shows, bares, restaurantes, festas particulares, boates e casas noturnas). 1.728 

Outras atividades fiscais previstas nas normas de posturas de atividades econômicas do DF. 1.006 
Total 15.060 

Fonte: SUFAE/ AGEFIS 2013. 

Gráfico da área de Atividades Econômicas: 

 
Fonte: SUFAE/ AGEFIS 2013. 

As ações da área de Vigilância Sanitária Animal Vegetal e Agroindustrial ocorrem, em sua 
maioria, no período noturno em estradas distritais e federais, feiras, estabelecimentos comerciais, entre 
outros locais, obedecendo a levantamento prévio realizado por meio de vistorias em conjunto com a área de 
Atividades Econômicas, a qual a Gerência está vinculada. Neste cenário foram apreendidas 13,5 toneladas 
de produtos impróprios para o consumo em 2013 (16% a menos que em 2012). Ainda no mesmo ano, foram 
realizadas 7.770 vistorias noturnas em BRs (8% a menos que em 2012) e 53 vistorias em conjunto com 
outros órgãos do governo (3% a menos que em 2012). 

Gráfico da área de Vigilância Sanitária Animal Vegetal e Agroindustrial – GEVISA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEVISA/ AGEFIS – 2013. 

 
Fonte: GEVISA/ AGEFIS – 2013. 
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A área de Fiscalização de Obras – SUFISO desenvolve papel fundamental na manutenção da 
ordem urbanística do DF que consiste no descumprimento, por parte da população, das normas de 
edificação e mobilidade urbana e ocupação do solo, pelo aumento populacional e pelo incremento das 
ocupações desordenadas em virtude do natural crescimento das cidades do DF. 

Os 15.407 Relatórios de Ações Fiscais (80% a menos que no exercício de 2012) compreendem 
vistorias para Habite-se (que inclui quesitos de acessibilidade), levantamentos, elaboração de relatórios 
fotográficos, aferição de poligonais e perímetros urbanos e dimensionamento de frações de edificação, 
lotes, entre outros, que documentam e fortalecem a atividade fiscalizatória da AGEFIS. Deste total, 3.938 
Relatórios resultaram em autuações fiscais, 25% do total realizado. 

Em 2013, foram registradas 15.605 autuações fiscais, conforme demonstra o gráfico abaixo, 
um aumento de 5,6 % em relação ao quantitativo do ano anterior que foi de 14.776 autuações. Ainda assim 
cabe o destaque de que a Agência realizou 871 operações em conjunto com outros órgãos governamentais. 

Gráfico da área de Fiscalização de Obras – SUFISO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SUFISO/ AGEFIS – 2013. 

Em 2013, a AGEFIS, por meio da Superintendencia de Atividades de Limpeza Urbana – 
SUFLURB participou ativamente da IV Conferência Nacional de Meio Ambiente - CNMA, sediada no Distrito 
Federal. Por meio da Portaria n0. 19, de 15 de julho de 2013, a AGEFIS fez parte da Comissão de apoio da 
IV Conferência Distrital de Meio Ambiente, ocasião em que itens sobre fiscalização de limpeza urbana foram 
incluídos. Este fato foi de extrema importância para Agência, pois foram inseridas nas propostas finais 
ações voltadas ao fortalecimento de políticas públicas na área de fiscalização. 

A Agência, em 2013, convergiu esforços para minimizar as deficiências detectadas nos anos 
anteriores, assim, por meio de reuniões internas, foram identificadas as necessidades e oportunidades de 
mudança e foi avaliada a performance fiscal. Para tal investiu no maior desenvolvimento da carreira, o que 
resultou em ações fiscais melhores formuladas, vantajosas para a AGEFIS. Por ser uma temática nova a 
nível nacional inclusive, que ainda está formatando a questão do manejo de resíduos sólidos, a Unidade 
buscou um senso de direção próprio, assim fomentou em 2013 o I Seminário sobre Águas Servidas do DF, 
em parceria com a CAESB, ADASA e NOVACAP, assim como sua participação na IV CNMA citada acima 
foi bastante expressiva. 

Observando os gráficos abaixo ocorreu um incremento de 62%  nos autos de infração lavrados 
em relação à 2012 e de 131% nos autos de apreensão. O total de autuações fiscais, conforme o tipo de 
irregularidade no manejo de resíduos sólidos, foi de 22.575 (13% a menos que no ano de 2012). Outro fato 
a ser destacado é o de que em 2012 foram solicitadas 994 ações fiscais para remoção de entulho 
depositados em áreas clandestinas, em 2013 ocorreram 55.158 solicitações, o que demonstra que a 
população do DF está dispondo seus resíduos de forma inadequada em áreas públicas, criando focos de 
lixo crônicos, problemas de saúde pública e poluição visual. Com base neste dado, a Agência está 
elaborando o mapeamento destas áreas, para futuras ações corretivas que envolverão, além da AGEFIS, 
outros órgãos do GDF. 

Em 2013, foi criado o Plano de Ação Inteligente - PAI, em que foi nomeada uma equipe para 
operações especiais para atuar em especial no período noturno (Instrução Normativa n0. 65, de 
06/03/2013), visando inibir o gerador ilegal, que usualmente atua neste período e promover a disciplina na 
disposição final adequada dos resíduos urbanos no DF, com o objetivo de adotar medidas preventivas e 
promover a erradicação gradual dos pontos críticos de deposição irregular de resíduos no âmbito do Distrito 
Federal. Os dados destas autuações já foram inseridos no gráfico abaixo.  
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Outro fator importante foi a Criação da Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades 
Urbanas (Lei n0. 5194/2013), uma grande conquista pontuada no Planejamento Estratégico da AGEFIS. 

Gráfico da área de Atividades de Limpeza Urbana: 

 
Fonte: SUFLURB/ AGEFIS 2013. 

Abaixo o Gráfico com o quantitativo de faixas clandestinas removidas, acréscimo de 322% de 
faixas retiradas e encaminhadas ao depósito da AGEFIS em relação ao exercício de 2012. 

 

 
Fonte: SUFLURB/ AGEFIS 2013. 
Em 2013, a Agência deu continuidade à padronização da performance operacional por meio da 

definição de ações prioritárias baseadas na formulação de um Cronograma de Operação pactuado 
periodicamente com as Superintendências da AGEFIS. Assim construiu um diálogo aprimorado entre os 
setores operacionais da Agência que encaminham à SUOP a priorização de suas demandas, que em sua 
maioria já provocaram um dano urbanístico considerável. De 2011 a 2012, houve o aumento de 35% ao 
atendimento às demandas operacionais, em 2012 esta nova metodologia foi implantada. Em 2013, o 
aumento foi de 3%, foram 689 atendimentos em 2012 para 708 em 2013. 

Gráfico da área de Operações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SUOP/ AGEFIS 2013. 
Obs. Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo capitaneado pela SEOPS, do qual a AGEFIS é membro. 

A AGEFIS realizou 1.170 vistorias pré-operacionais para a realização de 501 operações, uma 
média de 42 operações ao mês. Nestas operações foram apreendidos/ removidos dos seguintes itens: 
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Fonte: SUOP/ AGEFIS 2013. 

2. Outras Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3903 - Reforma de Prédios e Próprios  2.500 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  0 100.000 97.100 97.100 
0076 - Capacitação de Servidores-Agência de Fiscalização do DF-
Distrito Federal 0 100.000 97.100 97.100 
8502 - Administração de Pessoal  10.593.154 28.629.750 21.847.816 21.847.816 
8724 - Administração de Pessoal-Agência de Fiscalização do DF- 
Plano Piloto 10.593.154 28.629.750 21.847.816 21.847.816 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  540.586 1.290.586 1.126.419 1.126.419 
9554 - Concessão de Benefícios A Servidores-Agência de 
Fiscalização do DF-Distrito Federal 540.586 1.290.586 1.126.419 1.126.419 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  10.715.571 13.489.591 13.402.508 12.902.949 
9642 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Agência de 
Fiscalização do DF-Distrito Federal 10.715.571 13.489.591 13.402.508 12.902.949 

Total do Programa  21.851.811 43.509.927 36.473.843 35.974.284 

 

Ciente da importância que investir na capacitação dos servidores e também no seu bem estar 
no trabalho para que a instituição alcance o salto qualitativo almejado, foi instituído em 2012 o Projeto 
Qualidade de Vida na AGEFIS – Valorizando o Servidor (PróSERvidor). Este tem o objetivo de ofertar aos 
servidores um desenvolvimento pessoal sustentável mediante a aplicação de técnicas que agreguem 
valores humanos ao ambiente de trabalho e os capacitem para administrar, com equilíbrio, o estresse do 
cotidiano. O Projeto cumpriu as metas estabelecidas para 2013, conforme demonstra a tabela abaixo: 

2012 2013

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE QUANTIDADE

Edificações em 

alvenaria demolidas 

(unidade) 379                     649                     

Edificações em madeira 

demolidas (unidade)
3.710                  1.402                  

Apreensões (unidade) 15                        -                      

Entulho removido (m2) 1.428                  600                     

Quiosques/ trailers e 

similares demolidos 

(unidade) 30                        13                        

Fossas Soterradas 

desobstruídas (unidade)
99                        199                     

Cisternas removidas 

(unidade) 11                        8                          

Estrutura Metálica/ 

Coberturas removidas     

(m
2
) 79                        7                          

Cercas removidas 

(metro linear) 109.535             80.915                

Toldos/ Lonas 

apreendidas (unidade) 1                          -                      

Engenho Publicitário 

removido (unidade) 587                     258                     

Caixa brook - de 

resíduos da construção 

civil apreendida 

(unidade) 64                        -                      

Fundação demolida 

(unidade) 43                        522                     

Grades/ alambrados/ 

tapume removidos 

(metro linear) 1.047                  295                     

Muros demolidos (metro 

linear) 7.308                  8.800                  
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Meta Realização  Resultados  

Campanha de 
Imunização dos 
Servidores.  

Maio de 2013, mediante visitação às RAF’s 1 a 6 e no Ed. Sede da 
AGEFIS. 

Imunização de 100% dos 
participantes, que, por sua vez, 
corresponderam a 74,6% do total de 
servidores em exercício na AGEFIS. 

Atividades físicas 
diversas.  

Caminhada e Passeio Ciclístico no Parque da Cidade Dona Sarah 
Kubistchek, em 09 de junho de 2013, como atividade integrante das 
festividades em comemoração ao 5º Aniversário da AGEFIS. 

99% dos servidores participaram do 
evento. 

Encontros nas 
RAF’s e na Sede 
AGEFIS. 

Outubro de 2013, mediante visitação as cada RAF’s e Ed. Sede 
AGEFIS, com o oferecimento de diversas atividades aos servidores, 
dentre outras: 

� Palestra sobre Motivação no Trabalho; 
� Peeling Facial Masculino; 
� Consulta diagnóstico de Acupuntura; 
� Massagem corporal expressa; 
� Spa dos Pés; 
� Orientações de consumo consciente; 
� Orientações sobre nutrição; 
� Apresentações artísticas e culturais dos servidores da 

AGEFIS, no espaço “Mostra de Talentos”.  
 

Total de 60% de adesão dos 
servidores aos eventos. 

Fonte: SUAL/ AGEFIS. 

 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3132 - Copa 2014 0 32.017 32.016 32.016 
0002 - Copa 2014-Agência de Fiscalização do DF-Distrito Federal 0 32.017 32.016 32.016 

Total do Programa  0 32.017 32.016 32.016 
Fonte: QDD de 30/12/2013. 

Com o dever de acompanhar os preparativos e a fiscalização do espaço público e dos 
estabelecimentos para a recepção dos inúmeros turistas que visitarão a cidade por ocasião da COPA 2014 
e Olimpíadas em 2016, foi realizado um convênio entre a AGEFIS e FUNDURB (Fundo de Desenvolvimento 
Urbano do DF) para aquisição de veículos e equipamentos complementares que irão compor as unidades 
móveis de fiscalização integrada. A meta proposta para 2013 da implantação do Sistema de Fiscalização 
Integrado no Distrito Federal foi, portanto, atingida com a compra de 07 (sete) veículos vans. 

 
3.  Informações complementares 

As atividades de capacitação para a AGEFIS, no ano de 2013, foram concentradas em cursos 
dirigidos aos cargos da alta gerência da Agência, cursos que exigiram um alto investimento financeiro. O 
Plano Anual de Capacitação – PAC/AGEFIS de 2013 valorizou também as atividades ofertadas pela Escola 
de Governo do Distrito Federal – EGOV. Cabe ressaltar que a capacitação contínua dos servidores é o 
maior pilar do Programa Estratégico da AGEFIS. 

Seguem as atividades realizadas em 2013: 

Cursos, eventos (palestras, workshops) Quantidade de 
participantes Investimento total 

Amana Key – APG Middle 09 R$ 85.000,00 
Symnetics Execution Summit 01 R$ 5.500,00 

CONSAD – Congresso sobre Gestão Pública 2013 08 Orçamento da EGOV 
Curso sobre Licitações e Contratos Lei n0. 8666/93 04 Orçamento da EGOV 
Curso sobre Gestão e Fiscalização de Contratos 08 Orçamento da EGOV 

Total de servidores capacitados  30  

 
Para aprimorar a interface com outros órgãos governamentais e a manter parcerias também 

com as prefeituras do entorno do DF (RIDE/DF), direcionadas à troca de conhecimento técnico relativo aos 
procedimentos e ações fiscais, foram assinados três acordos de cooperação em 2013: Acordo de 
Cooperação Técnica s/n com a Prefeitura de Formosa, de 23 de março de 2013; Acordo de Cooperação 
Técnica n0. 001/2013, de 01 de outubro de 2013, com o Metrô/ GDF e Acordo de Cooperação Técnica n0. 
001/2013, de 13 de dezembro de 2013, com a Administração Regional de Taguatinga/ DF. 
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A Agência realizou, em 2013, alguns ajustes para equalizar deficiências encontradas na 
execução dos projetos em andamento, com a repactuação do foco de cada um. Este é um processo natural, 
já que o planejamento das ações por meio de projetos é algo novo no âmbito do Governo do Distrito 
Federal.  

Várias ações de auditoria fiscal foram realizadas em 2013. A auditoria consiste em uma ação 
fiscal mais abrangente que visa à elaboração de um diagnóstico da situação geral, retratado em relatório 
técnico, o que possibilita um melhor conhecimento e, principalmente, o aprimoramento de procedimentos e 
processos internos da atuação fiscal e seu monitoramento, com reflexo direto nos resultados. Alguns temas 
específicos auditados em 2013: Auditoria em Estabelecimentos Comerciais que desenvolvem as atividades 
de Bares e Boates; Auditoria no Centro Comercial Gilberto Salomão; Auditoria nos Setores Hoteleiros Norte 
e Sul; Auditoria em Postos de Encontros Comunitários – PEC’s; E Auditoria em Edificações com Pilotis, Asa 
Norte e Sul. 

Assim, a ferramenta utilizada em todos os seus trabalhos é o Ciclo PDCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico abaixo demonstra o total de ações realizadas pelo Escritório de Projetos - ESPRO: 

 
Fonte: SUPLAN/ AGEFIS 2013. 

 
(1) Projetos em Andamento: AGEFIS nas Escolas; Fiscalização em Eventos: COPA 2014; Ações Fiscais para Acessibilidade; e Pró-Servidor. 
(2) Inclui palestras ministradas pelo(a) UNICEUB, UDF, UNIPLAN e UCB e eventos de capacitação dos servidores da AGEFIS. No Projeto Ações Fiscais 
para Acessibilidade, Acessibilidade em Obras Públicas, foi realizado o treinamento de cerca de 50% dos Auditores e Auditores Fiscais de Obras da 
Agência. 

Foram abordados dois grandes temas no ano de 2013 que foram o aprofundamento em 
atividades iniciadas como pesquisas, auditorias e mapeamento do território do DF e o aperfeiçoamento da 
infraestrutura da AGEFIS, no que diz respeito ao trato da informação geográfica (organização de acervo e 
aquisição de material para disponibilizar essa informação).  

Em relação ao primeiro tema – aprofundamento nas atividades – foram realizados os seguintes 
relatórios de acordo com natureza da demanda. 

1. Solicitação externa – Ministério Público do DF e Territórios - MPDFT e Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDHAB: 

� Quadrilátero de Pedestralização: Zona Central de Brasília - Programa de Acessibilidade;  
� Plano Orla – Plano de Ação para a democratização da Orla do Lago Paranoá;  
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� Relatório de Auditoria Nº 01/2012 – Passagens de Pedestres no Lago Norte e Sul; 
� Vant/Termo de cooperação técnica AGEFIS-FAP.  
 
2. Solicitação interna (AGEFIS, SUPLAN e DIGEO): 
� Relatório de Auditoria n.º 01/2013 - Vila Planalto, construções de 2 e 3 pavimentos; 
� Desenvolvimento de metodologia para o aprimoramento do monitoramento territorial. 
 
 Em relação às questões de infraestrutura/aparelhamento: 
� Projeto Básico / Termo de Referência - Sistema de Informações Geográficas (SIG – 

AGEFIS);  
� Projeto Biblioteca Acervo DIGEO; 
� Projeto de estruturação do Acervo Digital DIGEO – GT Mapoteca e GT Fototeca; 
� Projeto Básico para aquisição de receptores de GPS de Cadastro; 
� Projeto Básico para aquisição de receptores de GPS de Navegação; 
� Comissão de Gestão de Geoinformações – COMGEO. 
 
O Gráfico abaixo demonstra a quantidade de ações executadas, conforme descrição acima, em 

2013:  

 

 
Fonte: SUPLAN/ AGEFIS 2013. 

A Unidade realizou uma série de ações voltadas à participação da AGEFIS na elaboração, 
análise, acompanhamento e proposição do marco legal existente no DF com interface nas ações fiscais. Um 
valioso produto, em 2013, foi à avaliação e modernização do Regimento Interno da AGEFIS que irá fornecer 
suporte legal às ações fiscais, assim como a coordenação da revisão dos Manuais de Procedimentos 
Fiscais das Superintendências de Obras, Atividades Urbanas e Limpeza Urbana (e manejo de resíduos 
sólidos) da AGEFIS. Também foi criado um grupo de trabalho para revisar os Procedimentos 
Administrativos Fiscais – PAF da AGEFIS, com o intuito de atualizar e agilizar tal rito para beneficiar a 
população. Todos estes recursos serão a base do Curso de Atualização, Reciclagem e Capacitação, 
denominado “Cursão AGEFIS” que será realizado em 2014 para todos os auditores, auditores fiscais e 
inspetores da AGEFIS. A tabela abaixo demonstra o quantifico de ações realizadas pela Diretoria em 
comento: 

Ações Realizadas  Quantidade  
Participação em Comissões Internas/Externas. 3 
Participação em Grupos de Trabalho Externos. 6 
Proposição de Normas. 5 
Elaboração de Manuais e Rotinas de Trabalhos. 6 
Realização de Vistorias para subsidiar ações da DINOP. 120 
Análise de Documentos. 5 

Total de Ações  145 
Fonte: SUPLAN/ AGEFIS 2013. 



Relatório Anual de Atividades – AGEFIS – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1591 

 

 

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  
Atualmente, a AGEFIS possui em sua área operacional 208 Auditores Fiscais de Atividades 

Econômicas; 5 Fiscais para Vigilância Sanitária Animal, Vegetal e Agroindustrial que foram, por meio da Lei 
n0. 5.226, de 02 de dezembro de 2013 transpostos para a Superintendência de Atividades Econômicas; 232 
Inspetores de Atividades Urbanas (Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos), sendo que desde total 
07 foram deslocados para a Equipe de Inteligência (PAIS) citada acima; 194 Auditores Fiscais de Obras; e 
15 Fiscais para Operações Especiais (SUOP). O quadro funcional exposto está em estado de 
aposentadoria, remanejo e outras situações, o que demanda uma reflexão sobre a sua renovação por meio 
de concurso público para a ampliação da capacidade operacional da Agência.  

As ações fiscais estão em constante reavaliação para que estejam sempre fortalecendo os 
objetivos estratégicos da Agência, pactuados no ambiente do Planejamento Estratégico 2011-2015. Cabe 
ressaltar que mesmo desempenhando com responsabilidade seu papel de forma satisfatória no cenário de 
fiscalização do DF, os recursos orçamentários, em especial para investimentos, foram insuficientes para o 
exercício de 2013. 

No esforço para que muitas das metas estabelecidas para 2013 fossem realizadas, houve o 
estreitamento das relações com os demais órgãos governamentais e com a população do DF, assim como o 
estabelecimento da premissa de modernização da infraestrutura para a realização das atividades com mais 
eficiência e eficácia, em especial no que tange a modernização da parte tecnológica da Agência. Para tanto, 
o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI foi finalizado em 2013 e encaminhado para publicação, 
tal Plano prioriza a atualização do sistema de informática, em especial da ferramenta SISAF. Quanto à 
Modernização do Sistema de Informação da Agência, houve a aquisição de GPS e a compra de 280 
computadores. 

Embora se tenha o diagnóstico do que precisa ser consolidado para o melhor desempenho das 
atividades da Agência, é importante destacar que os recursos pleiteados para 2014 sejam suficientes para 
que as ações avancem. Neste contexto, é importante frisar que o Compromisso de Resultados n0. 04/2012, 
validado no DODF de 09/04/2013, firmado entre SEPLAN e AGEFIS, dita: “os recursos orçamentários e 
financeiros necessários para o cumprimento deste Compromisso deverão ser estimados e incluídos na LOA 
competente”. 

A Pesquisa setorial para mapeamento e gestão por processos da AGEFIS trouxe uma série de 
subsídios que estão sendo inseridos na pauta das ações estratégicas da Agência para melhorias na 
dimensão da eficácia operacional e para o aprimoramento contínuo das ações executadas. Foi detectado 
que a melhoria dos processos internos irá garantir maior agilidade nas atividades desempenhadas pela 
Agência, o que aumentará o controle e a adequação das demandas às expectativas da população.  

Por fim, em 2013, ocorreram vários avanços como consequência da noção clara das 
disfunções encontradas em vários setores da Agência. Este é o resultado do caminho natural que está 
sendo percorrido para o seu amadurecimento institucional, sempre com o objetivo de promover a qualidade 
de vida da população do DF. 
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30. SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCION AL DO DF – UO 
50.101 

A Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do Distrito Federal - SEPI, criada pelo 
Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 e estruturada pelo Decreto nº 33.251/2011, tem atuação e competência 
nas áreas de publicidade governamental, campanhas educativas e de interesse público e gestão 
orçamentária e financeira da própria Secretaria e da Secretaria de Comunicação Social. 

Nos termos do Decreto nº 32.775/2011, cabe à Secretaria de Estado de Publicidade 
Institucional:  

I - Coordenar o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade institucional e 
utilidade pública; supervisionar o conteúdo de comunicação das ações de publicidade e as de patrocínio;  

II - controlar, nas ações de publicidade e de patrocínio submetidas à sua aprovação, a 
observância dos objetivos e diretrizes no tocante ao conteúdo de comunicação e aos aspectos técnicos de 
mídia;   

III - editar políticas, diretrizes, orientações e normas complementares; planejar, desenvolver e 
executar as ações de publicidade governamental realizadas com recursos orçamentários específicos, de 
acordo com a Lei Orgânica do DF, com observância da eficiência e racionalidade na sua aplicação;  

IV - coordenar negociações de parâmetros para compra de tempos e espaços publicitários de 
mídia pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal;  

V - coordenar, supervisionar e normatizar o funcionamento de Comitês de Patrocínios e 
Comissões Especiais de Licitação de publicidade;  

VI - examinar e aprovar as minutas de edital de licitação, com seus anexos, destinado à 
contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda; analisar 
programas, políticas, diretrizes, planos, critérios e mecanismos de seleção de projetos de patrocínio, 
incluídos os editais públicos, encaminhados pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades 
integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal;  

VII - definir a adoção de critérios de utilização de marcas para ações de publicidade e de 
patrocínio e a identidade visual do Governo nos sítios e portais dos órgãos e entidades do Poder Executivo 
do Distrito Federal na internet; 

VIII - apoiar as unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes da administração 
direta e indireta do Poder Executivo do DF nas ações de publicidade governamental que exijam, pela 
natureza da pauta, articulação interna e participação coordenada, no âmbito do Poder Executivo do DF; 

IX - subsidiar a elaboração de minutas de editais e de planos de comunicação publicitária e 
projetos básicos para a contratação de prestadores de serviços de publicidade governamental 
encaminhados pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e 
indireta do Poder Executivo do Distrito Federal;  

X - atribuir limites de despesas com publicidade aos órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Distrito Federal, com vistas ao cumprimento da legislação eleitoral, e estabelecer regras para o 
encaminhamento de requerimentos e consultas à Justiça Eleitoral nos assuntos atinentes às ações de 
publicidade governamental do Poder Executivo do Distrito Federal.   

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 11 01 01 - 13 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 11 - 41 - 52 
Requisitados Órgãos do GDF 14 03 - - 17 
Outros Estagiários - 03 - - 03 
Subtotal (Força de Trabalho)  36 07 42 - 85 
(-) Cedidos da Unidade para outros órgãos - 01 - - 01 

Total Geral  36 08 42 - 86 
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1. Realizações 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 
6057 - Realização de Atividades de Comunicação Social  250.000 232.619 232.618 232.618 
3078 - Realização de Atividades de Comunicação Social-Secretaria 
de Publicidade Institucional do DF- Plano Piloto 250.000 232.619 232.618 232.618 
8505 - Publicidade e Propaganda  138.202.067 191.530.433 191.520.433 128.115.239 
8693 - Publicidade e Propaganda-Institucional - Secretaria de 
Publicidade Institucional do DF- Distrito Federal 77.000.000 118.000.000 117.990.000 76.615.952 
8694 - Publicidade e Propaganda-Utilidade Pública - Secretaria de 
Publicidade Institucional do DF- Distrito Federal 61.202.067 71.562.343 71.562.343 51.499.287 
8721 - Publicidade e Propaganda-Institucional - Secretaria de 
Publicidade e Propaganda do DF- Distrito Federal 0 1.968.090 1.968.090 0 

Total do Programa  138.452.067 191.763.052 191.753.051 128.347.857 

No programa de Promoção de Atividades de Comunicação Social foram realizados serviços de 
clipping, sendo um de mídia impressa e eletrônica, local e nacional; e outro de clipping televisivo, sobre 
matérias jornalísticas de interesse do Governo do Distrito Federal. 

A dotação inicial de Publicidade e Propaganda sofreu decote de R$ 3.000.00,00 (três milhões 
de reais) do seu orçamento, oriunda da emenda aditiva nº 42, de autoria do deputado Cristiano Araújo, ao 
PL nº 1366/2013, Lei 5094 de 08/04/2013, publicada no DODF nº 34 de 09/04/2013, para atender artigo 11 
da Lei nº 5011 de 28/12/2012, para publicidade institucional; sendo, posteriormente, o valor bloqueado e 
utilizado para atender folha de pagamento de pessoal, conforme determinação do Gabinete/SEPLAN. 

A dotação orçamentária de Publicidade e Propaganda sofreu suplementação no valor de R$ 
1.968.090,00 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil e noventa reais), oriunda de Emenda 
Parlamentar de Execução, conforme Lei nº 5.025 de 24/10/13, publicada no DODF nº 223 de 25/10/13, para 
publicidade institucional. 

A dotação inicial de Publicidade e Propaganda sofreu suplementação no valor de R$ 
55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), no decorrer do exercício, oriunda da Lei n° 5.204,  de 
16/10/2013, publicada no DODF n° 217, de 17/10/2013 , sem emendas parlamentares, sendo R$ 
44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) para publicidade institucional e R$ 11.000.000,00 (onze 
milhões de reais) para publicidade de utilidade pública. 

A Secretaria de Estado de Publicidade Institucional distribuiu para veiculação na Imprensa 
Nacional atividades da Administração direta e indireta, bem como publicações referentes a licitações, 
citações e avisos dos órgãos da Administração direta, pelo Diário oficial da União, de matérias de interesse 
do Governo do Distrito Federal. 

Coordenou e realizou 141  campanhas publicitárias institucionais e 84 campanhas publicitárias 
de utilidade Pública no período de janeiro a dezembro de 2013. 
 
PROGRAMA:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado  Empenhado Liquidado 
1471 - Modernização de Sistema de Info rmação  50.000 573.155 359.077 217.894 
0027 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Publicidade Institucional do DF- Plano Piloto 50.000 573.155 359.077 217.894 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 50.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  8.636.834 10.126.270 10.093.736 10.093.736 
8742 - Administração de Pessoal-Secretaria de Publicidade 
Institucional do DF- Plano Piloto 8.636.834 10.126.270 10.093.736 10.093.736 
8504 - Concessão de Benefícios A Servid ores  651.000 651.000 561.828 561.828 
9564 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria de 
Publicidade Institucional do DF- Plano Piloto 651.000 651.000 561.828 561.828 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.100.000 670.129 619.764 523.737 
9656 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
Publicidade Institucional do DF- Plano Piloto 1.100.000 670.129 619.764 523.737 

Total do Programa  10.487.834 12.020.554 11.634.405 11.397.195 
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A dotação inicial para Modernização de Sistema de Informação sofreu suplementação no valor 
de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme Decretos nºs 34.241 e 34.347/2013, orçamento oriundo 
da Secretaria de Estado Extraordinária da Copa, que foram descentralizados por Portaria Conjunta 
SEPI/SECOPA, Portaria nº 05, de 27 de março de 2013, visando a melhoria do sistema de informação da 
SECOPA com a aquisição de 60 computadores e monitores, 8 nobreaks, 5 leitores ópticos de código de 
barras a laser, e prestação de serviço de acesso à internet. 

Na Secretaria de Estado de Publicidade Institucional no programa Modernização de Sistema de 
Informação foram adquiridos 3 HDs externos para arquivamento de dados oficiais do GDF.  

A dotação inicial para pessoal e encargos foi insuficiente para cobrir os gastos no decorrer do 
exercício, fazendo-se necessária a suplementação orçamentária para fazer face ao pagamento de encargos 
sociais e de pessoal desta Secretaria e a de Comunicação Social. 

Manteve o pagamento e a concessão de benefícios a 86 servidores ativos, 
sendo 44 na área administrativa e 42 na atividade fim, conforme quadro demonstrativo; 
bem como dos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social. 

Deu suporte técnico-administrativo às suas atividades fins e ás da Secretaria de Estado de 
Comunicação Social, sendo que se conseguiu manter as metas da Secretaria. 

No decorrer do exercício foram adquiridos bens de uso permanente, tais como: quadro branco 
magnético, câmera fotográfica digital, flash e lente objetiva, carrinho multiuso, estante de aço, 
fragmentadora de papel. 
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31. SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF – UO: 51. 101 
A Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal (SECriança-DF), atual responsável pelo 

Sistema Socioeducativo, Conselhos Tutelares e Políticas para Crianças e Adolescentes. Foi criada pelo 
decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de 2011, que fixou a estrutura da Administração Pública do Poder 
Executivo do Distrito Federal.  

Esta Secretaria tem competência e atuação nas seguintes áreas:  
I – formular, articular, acompanhar e controlar, no âmbito distrital, os programas e projetos 

destinados à proteção, defesa e promoção da criança e do adolescente; 
II – conselhos tutelares; 
III – recuperação socioeducativa de crianças e adolescentes. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 60 73 122 1468 1.723 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 103 - 318 - 421 

Requisitados 
Órgãos do GDF 19 - 16 01 36 
Órgãos Estaduais - - 01 - 01 
Órgãos do Governo Federal 01 - - - 01 

Outros 
Estagiários - 01 - - 01 
Terceirizados (FUNAP) - - - - - 

Subtotal (Força de Trabalho)  183 74 457 1.469 2.183 
(-) Cedidos para outros órgãos 37 03 - - 40 

Total Geral  146 71 457 1.469 2.143 
Obs.: Dados de 31/12/2013. 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO:  
6223 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA AD OLESCÊNCIA E ATENÇÃO À 
JUVENTUDE  
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover o desenvolvimento integral da infância, ad olescência e juventude, atendendo as 
demandas de proteção e defesa dos seus direitos. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  50.000 0 0 0 
1825 - Construção de Unidades de Internação  21.335.395 36.815.199 35.207.912 27.391.926 
0001 - Construção de Unidades de Internação-Secretaria da 
Criança-Distrito Federal 21.335.395 36.815.199 35.207.912 27.391.926 
2102 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e 
Social 200.000 0 0 0 
2205 - Combate a exploração Sexual a Criança e 
Adolescente 300.001 200.001 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 601.137 828.299 828.299 8.709 
0024 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação-Secretaria da Criança-Distrito Federal 601.137 828.299 828.299 8.709 
2766 - Manutenção e Funcionamento do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA 25.000 8.303 8.303 8.303 
0008 - Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CDCA--Distrito Federal 25.000 8.303 8.303 8.303 
2767 - Manutenção e Funcionamento dos Conselhos 
Tutelares 2.800.000 5.656.527 2.825.808 2.596.292 
5201 - Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Tutelares-
Apoio As Atividades dos Conselhos Tutelares-Distrito Federal 400.000 150.000 150.000 148.705 
9722 - Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Tutelares-
-Distrito Federal 2.100.000 5.206.527 2.675.808 2.447.587 
3678 - Realização de eventos  0 0 0 0 
4088 - Capacitação de Servidores  0 42.905 38.325 32.845 
5777 - Capacitação de Servidores- Secretaria da Criança do 
Distrito Federal-Distrito Federal 0 42.905 38.325 32.845 
4217 - Manutenção do Sistema Socioeducativo  15.500.000 33.819.149 33.023.229 29.537.853 
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Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
0001 - Manutenção do Sistema Socioeducativo-Secretaria da 
Criança-Distrito Federal 15.500.000 33.819.149 33.023.229 29.537.853 
4219 - Implementação de escola de Formação do Sistema 
Socioeducativo 50.000 0 0 0 
4223 - Manutenção das Unidades de Atendimento À 
Criança e Ao Adolescente 1.250.000 338.351 338.256 136.212 
0001 - Manutenção das Unidades de Atendimento À Criança e 
Ao Adolescente--Distrito Federal 1.250.000 338.351 338.256 136.212 
5001 - Construção  de Sede do Conselho Tutelar  1.300.000 85.106 0 0 
5004 - Reforma de Unidades do Sistema Socioeducativo  25.000 6.932.703 6.929.178 6.379.085 
0001 - Reforma de Unidades do Sistema Socioeducativo-
Secretaria da Criança-Distrito Federal 25.000 6.932.703 6.929.178 6.379.085 

Total do Programa  43.436.533 84.726.543 79.199.309 66.091.225 
Obs: dados de 31/12/2013.  

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

0001 - Implantar e garantir o funcionamento do Prog rama de Desenvolvimento Integral da Criança e 
do Adolescente - PDICA, assegurando à faixa populac ional no ciclo de vida marcado pelo 
crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomoto r as condições indispensáveis à realização 
plena do processo de diferenciação das originalidad es humanas potenciais. 
 

Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade 

de Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

MM/A.A. 
Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado  Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Crianças e adolescentes 
atendidos no PDICA em 
relação ao total de crianças e 
adolescentes existente no DF 

% - - Anual 
  10 /  

0 
30  / 

0 60 100 
Secretaria da 

Criança 

Gestantes atendidas no 
PDICA em relação ao total 
de gestantes existentes no 
DF  

% - - Anual 
  10 / 

0 
    30 / 

0 60 100 
Secretaria da 

Criança 

Nº de ações de promoções 
de direitos infanto-juvenis – 
Cursos, Seminários e 
Pesquisas. 

Unidade - - Anual 
  3 / 
4 

  10 /  
14 15 20 

Secretaria da 
Criança 

% de crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência atendidas 
permeada pela satisfação no 
atendimento sobre o total de 
atendimentos realizados no 
Centro 

% - - Anual 
   85 / 

0 
   85 /  

0 85 85 SUBSPC 

 

Após a reavaliação do Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente – 
PDICA, o estudo diagnóstico mostrou-se desfavorável quanto à viabilidade orçamentária e financeira deste 
projeto para o Estado, pois envolvem a Construção de uma Unidade de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente (Ação – 3243) para cada Região Administrativa do Distrito Federal para o posterior 
atendimento.  

Nesse sentido, buscou-se, a partir de um novo desenho, fortalecer cada vez mais as ações e 
estratégias voltadas às articulações de políticas públicas; à elaboração de planos intersetoriais; à realização 
de ações de mobilização da sociedade e de difusão dos direitos de crianças e adolescentes, não deixando o 
PDICA de fora em sua integralidade.  

Entre as ações desenvolvidas em 2013 estão: 
− Lançamento do Plano Distrital pela Primeira Infânci a: demarca a construção, no âmbito 

do Distrito Federal, de uma política pública intersetorial destinada a garantir os direitos de crianças na 
primeira infância, considerando a faixa etária de 0 a 6 anos, incluído o período de gestação. No Distrito 
Federal, segundo dados do IBGE, a porcentagem da população de até 6 anos de idade, era de 10,39% do 
total, em 2012, somando 275.252 crianças nesta faixa etária; 
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− Curso de formação continuada em prevenção à violênc ia sexual contra crianças e 
adolescentes : este curso resultou na capacitação de 500 (quinhentos) profissionais da área de educação, 
conselheiros tutelares, educadores sociais e servidores da SECRIANÇA; 

 

 

− Prevenção e erradicação do trabalho infantil no DF : projeto de ação integrada realizado 
inicialmente na Cidade Estrutural, são consideradas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil 
aquelas na faixa de 05 a 17 anos, que realizam atividades econômicas /ou de sobrevivência com ou sem 
finalidade de lucro, remuneradas ou não, ressalvadas a condição de aprendiz a partir dos 14 anos; 

− Centro de Atendimento Integrado para Crianças e Ado lescentes Vítimas de Violência 
Sexual : criado pelo Decreto nº 34.517, de junho de 2013, o Centro tem por finalidade realizar o atendimento 
inicial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, assim como suas famílias, a fim de minimizar 
a revitimização decorrente de sucessivas escutas não qualificadas, bem como dar celeridade aos 
procedimentos e medidas protetivas. Início das atividades previsto para o 1º Semestre de 2014; 

− Campanha Por uma Infância Sem Racismo : ação de caráter continuado, com objetivo de 
alertar a sociedade sobre os impactos do racismo na infância e na adolescência, além de fomentar a 
mobilização social para assegurar o respeito e a igualdade ético-racial desde a infância; entre outras.  

. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:  

002 - Garantir o funcionamento e a manutenção dos C onselhos Tutelares, do Conselho de Direitos e 
do Sistema Socioeducativo, expandindo e adequando a  infraestrutura necessária à dinâmica 
institucional, bem como estabelecendo diretrizes e normas com vistas ao aprimoramento do 
atendimento às crianças, aos adolescentes e as suas  famílias. 
 

Indicadores:  

 
Denominação do Indicador  

Unidade 
de Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado  Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Adolescentes atendidos em 
relação aos adolescentes 
vinculados às medidas 
socioeducativas 

% 43 30/06/2011 Anual 50 /  
52,53 

  70 / 
75 

90 100 SUBSIS 

Adolescentes atendidos em 
suas necessidades básicas 
(alimentação, vestuário, 
higiene) sobre adolescentes 
vinculados às medidas de 
meio fechado. 

% - - Anual 
50 /  

57,35 
  70 /  
82 90 100 SUBSIS 

Número de Conselhos 
Tutelares com sede própria 
sobre o número de 
Conselhos Tutelares 
existentes. 

% - - Anual 
15 /  
6 

30 /  
3 75 100 

SUBPROTE
CA 

Nº de Conselhos Equipados 
sobre o nº de Conselhos 
Existentes 

% 27 31/12/2011 Anual 30 /  
30,3 

75 /  
100 

90 100 SUBPROTE
CA 

Denúncia de violação de 
direitos encaminhados e/ou 
solucionadas sobre o total de 
denuncias de violações de 
direitos recebidas nos 
Conselhos Tutelares 

% 5 31/12/2011 Anual   40 /  
0 

  80 /  
42 

90 95 SUBPROTE
CA 

 
A SECriança atua em diversas frentes, das quais podemos citar: coordenação e articulação do 

atendimento às crianças e aos adolescentes em situações de vulnerabilidade diversas; coordenação, 
monitoramento, estrutura e funcionamento dos Conselhos Tutelares e do Sistema Socioeducativo do Distrito 
Federal; sistematização de dados e elaboração de relatórios quantitativos e qualitativos sobre violações de 
direitos de crianças e adolescentes; trabalho em conjunto com o Conselho dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes (CDCA), que é o órgão formulador e fiscalizador das políticas voltadas para crianças e 
adolescentes no Distrito Federal, e materializa a participação da sociedade civil nas decisões políticas. 

Como garantia, funcionamento e manutenção das atividades desenvolvidas por esta Secretaria 
foram desenvolvidos as seguintes atividades para o alcance do objetivo: 

− Serviço 24 horas do Centro de Referência da Criança e do Adolescente CRCA – (com 
aprovação da nova Lei de organização e funcionamento dos Conselhos Tutelares passará a ser chamada 
CISDECA): O CRCA tem a finalidade de receber denúncias referentes à violação de direitos de crianças e 
de adolescentes e de acionar os Conselhos Tutelares, bem como outros órgãos de competência, de modo a 
dar celeridade ao atendimento das denúncias. O CRCA monitora os casos recebidos e o funcionamento é 
ininterrupto, inclusive aos finais de semana e feriados, pelos fones: 3234-8555 / 3234-2876;  

− Reestruturação dos Conselhos Tutelares do DF: Desenvolvimento de ações de 
reestruturação dos Conselhos Tutelares para garantir espaço e condições adequadas de trabalho a seus 
servidores e de atendimento a comunidade, tais como; reformas, locações, aquisição de equipamentos e 
ainda organização de funcionamento e do corpo técnico. Foi elaborada num processo de participação e 
colaboração a nova Lei que rege sobre a organização e funcionamento dos Conselhos Tutelares; 

− Capacitação para o SIPIA CT WEB: O Sistema de Informações para Infância e 
Adolescência – SIPIA   é um instrumento de apoio à gestão em direitos da criança e do adolescente, que 
facilita a aplicação das medidas previstas no ECA em âmbito local, regional e nacional.  
Seu objetivo é fortalecer as ações do Sistema de Garantia de Direitos e qualificar a elaboração, a execução, 
o monitoramento e a avaliação de políticas públicas de direitos humanos de crianças e adolescentes. O 
SIPIA CT WEB viabiliza de forma objetiva o registro de denúncias a cerca das violações de direitos de 
Crianças e Adolescentes. Foram capacitados 99 Conselheiros Tutelares, no ano de 2013; 

− Comitê de Proteção: No contexto da Proteção Integral dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes e em consonância com a Agenda de Convergência da SDH/PR, institui-se no Distrito Federal 
o Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente para grandes Eventos (Decreto nº 34.301, de 22 de abril 
de 2013); 
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− O Comitê de Proteção foi criado como um dispositivo intersetorial e integrado para a 
proteção integral dos direitos humanos de crianças e adolescentes durante os mega eventos. Constituído 
com a participação de Secretarias de Estado, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF 
– CDCA e da sociedade civil na perspectiva de construir e potencializar estratégias conjuntas para o 
enfrentamento de violações de direitos de crianças e adolescentes que tendem a se acentuar nesses 
contextos; 

− PPCAM – Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte: Como 
estratégia de preservar vidas e reduzir a violência letal contra o público infanto-juvenil o Governo Federal 
através da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR, criou em 2003 o 
Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes ameaçados de morte – PPCAAM que posteriormente foi 
instituído, em 2007, pelo Decreto n° 6.231/07. O re ferido programa tem por finalidade proteger, em 
conformidade com a Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1 990, crianças e adolescentes expostos a grave ameaça 
no território nacional. 

No dia 7 de fevereiro de 2013 o governador do Distrito Federal assinou o Decreto Distrital nº 
34.142, reafirmando a parceria do Governo do Distrito Federal com o Governo Federal no enfrentamento da 
violência letal de crianças e adolescentes. O Decreto institui o Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) no âmbito do Distrito Federal, e cria o Conselho Gestor do 
Programa. 

Segundo os dados do relatório da Faculdade Latino- Americana de Ciências Sociais (FLACSO) 
e do Centro Brasileiro de Estudos Latino - Americanos (CEBELA), intitulado Mapa da Violência 2012 
(Crianças e Adolescentes do Brasil), se por um lado o Brasil está conseguindo reduzir nas últimas décadas 
as taxas de mortalidade infantil (crianças menores de um ano) e na infância (crianças menores de cinco 
anos) pelas diversas ações no campo da saúde, sanidade pública e de acesso a outros benefícios sociais, o 
mesmo não acontece na área dos homicídios, que avança na contramão dessas tendências. Segundo os 
dados do relatório, as taxas de homicídios de crianças e adolescentes cresceram 346% entre 1980 e 2010, 
vitimando 176.044 crianças e adolescentes entre 1981 e 2010. O número de crianças e adolescentes 
assassinados por ano subiu de 1.825 (no ano de 1980) para 8.686 (no ano de 2010). 

Os dados do relatório mostram que o fenômeno da violência e a vitimização de crianças e 
adolescentes também se faz presente de maneira bastante expressiva no Distrito Federal e na Rede 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), que foi criada com o objetivo de 
integrar ações administrativas entre a União, os estados de Minas Gerais, Goiás, e o Distrito Federal. 

Em 2010 foram registrados 190 homicídios de crianças e adolescentes no Distrito Federal. No 
mesmo ano, a taxa de homicídios era equivalente a 9,6%, e o DF ocupava o 11º lugar quando comparado 
as demais Unidades Federadas do país. No ordenamento das Capitais por taxa de homicídio de crianças e 
adolescentes, Brasília ocupava a 14ª posição, com a taxa de homicídios equivalente a 22,9%.  

No ordenamento dos 100 municípios com 20 mil crianças e adolescentes ou mais, com as 
maiores taxas de homicídio, encontramos alguns municípios que compõem a RIDE: Santo Antônio do 
Descoberto (29º posição, com taxa de homicídios de 42,8%), Luziânia (30º posição, com taxa de homicídios 
de 42,6%), Valparaiso de Goiás (38º posição, com taxa de homicídios de 40,6%), Novo Gama (40º posição, 
com taxa de homicídios de 39,4%), Águas Lindas de Goiás (55º posição, com taxa de homicídios de 
36,1%), Cidade Ocidental (63º posição, com taxa de homicídios de 32,5%).  

Diante da proporção e do agravamento do fenômeno da violência letal de crianças e jovens no 
Estado do Distrito Federal, é fundamental implementar o PPCAAM como estratégia de fortalecer uma ampla 
rede de proteção que envolva os diversos atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos para 
atender as demandas crescente de crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como, constituir 
uma sólida base que estruture uma Política Distrital de Redução da Letalidade Infanto-Juvenil.  

Em dezembro de 2013 o Programa atendeu 18 casos, com 68 protegidos (crianças, 
adolescentes e familiares). 

A seguir dados referentes aos atendimentos realizados pelos 33 (trinta e três) Conselhos 
Tutelares (CT’s) do Distrito Federal em relação ao primeiro semestre de 2013, sendo possível identificar 
dados de atendimento, denúncia e violação de direitos contra criança e adolescente quanto ao Distrito 
Federal e por cada unidade de Conselho Tutelar-DF. 

 De 1º (primeiro) de janeiro a 30 (trinta) de junho de 2013 (primeiro semestre de 2013), 
considerando as 33 (trinta e três) unidades de CT’s, o registro total foi de 21.052 (vinte e um mil e cinquenta 
dois) atendimentos. Abaixo segue os atendimentos prestados, total absoluto e o percentual, 
respectivamente: 
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Os quatro primeiros CT’s com maiores números de atendimentos: 
1º - São Sebastião: 2.923 atendimentos – 13,88%; 
2º - Samambaia Norte: 1.655 atendimentos – 7,86%; 
3º - Brazlândia: 1.490 atendimentos – 7,08%; 
4º - Taguatinga Sul: 1.072 atendimentos – 5,09%. 

 

No primeiro semestre de 2013, houve registro total de 3.019 (três mil e dezenove) Denúncias 
de Violação de Direitos no DF - somatório dos 33(trinta e três) Conselhos Tutelares (CT) – DF, com a média 
diária de 17 (dezesseis) denuncias, consequentemente, 503 (quinhentos e três) denuncias por mês. A RA 
com maior total absoluto de denúncias de violação de direitos é a RA de Taguatinga, com 619. 

O gráfico abaixo apresenta o total absoluto das denúncias de violação de direitos por RA. 
 
Gráfico 2 – Denúncia de Violação de Direitos 

 

 

No primeiro semestre de 2013, houve um total de 7.285 (sete mil duzentos e oitenta e cinco) 
registros de violações no DF - somatório dos 33 (trinta e três) Conselhos Tutelares (CT) – DF, com média de 



violação por mês de 1.214 (um mil duzentos e quatorze) e
registros. 

As 4 (quatro) primeiras violações com maior número de registros no DF são: 1º: Negligência, 
com 2.266, representada por 31,11% de todas as violações, 2º: Violência Física, 1.464, representada por 
20,10%, 3º: Violência Psicológica, 1.363, representada por 18,71% e 4º: Violência Sexual (abuso sexual/ 
exploração sexual/ pornografia infantil/ grooming/ sexting), 959, representada por 13,16%.

 

Durante o período de 2013, as principais ações desenvolvidas no 
dos adolescentes e a participação das políticas integrantes do SINASE em sua execução foram as 
seguintes: 

Na Área da Educação: 

− Publicação da Portaria Conjunta Nº 09 de 16 de abri l de 2013
do Distrito Federal de 18 de abril de 2013, dispõe sobre as rotinas de acompanhamento da escolarização de 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa.

− Acompanhamento do Projeto da UAMA São Sebastião:
nas Escolas” tem por objetivo levar informações sobre as medidas socioeducativas aos estudantes das 
escolas públicas; intervir na prevenção da evasão escolar e propiciar informações acerca dos direitos 
sociais. Foi realizado no CEM 01 (Centrão) e encontra
CEF São Bartolomeu de São Sebastião.

− Formação de educadores: 
Profissionais da Educação – EAPE, na elaboração da formação de Educadores da Região Administrativa de 
Ceilândia, lotados em Escolas determinadas pelo projeto como piloto.
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Durante o período de 2013, as principais ações desenvolvidas no sentido de garantir o acesso 
dos adolescentes e a participação das políticas integrantes do SINASE em sua execução foram as 

Publicação da Portaria Conjunta Nº 09 de 16 de abri l de 2013 : publicada no Diário Oficial 
o Federal de 18 de abril de 2013, dispõe sobre as rotinas de acompanhamento da escolarização de 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa. 
Acompanhamento do Projeto da UAMA São Sebastião:  o projeto “UAMA São Sebastião 

ivo levar informações sobre as medidas socioeducativas aos estudantes das 
escolas públicas; intervir na prevenção da evasão escolar e propiciar informações acerca dos direitos 
sociais. Foi realizado no CEM 01 (Centrão) e encontra-se em andamento na Escola 
CEF São Bartolomeu de São Sebastião. 

Formação de educadores: Participação, junto à Escola de Aperfeiçoamento de 
EAPE, na elaboração da formação de Educadores da Região Administrativa de 

Escolas determinadas pelo projeto como piloto. 
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− Projeto "Escola: Tô Dentro!" : Grupo Gestor formado por representantes do Ministério 
Público, SECriança, UAMA Ceilândia, SEDEST, Conselho Tutelar da Ceilândia e SEDF. Objetiva-se 
promover acesso, permanência e acompanhamento na escola dos adolescentes que cumprem Liberdade 
Assistida em Ceilândia. 

Na Área da Saúde: 

− Projeto de Controle e Prevenção do Tabagismo nas Un idades de Internação do 
Sistema Socioeducativo do Distrito Federal : criado pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo com o 
objetivo de incluir os núcleos de saúde de suas unidades de internação dentre os Centros de Referência no 
tratamento do tabagismo da SES, que executam o Programa de Controle do Tabagismo do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) no DF; bem como incluir a prevenção ao tabagismo dentre os objetivos do 
atendimento socioeducativo realizado nessas unidades; 

− Distribuição de Cartilhas educativas:  A Unidade de Internação do Plano Piloto, em 
parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça, tem 
distribuido cartilhas educativas de combate e prevenção ao uso de drogas. A gerência de saúde da 
CORASS está em negociação com a SENAD a fim de estender essa distribuição às demais unidades do 
sistema socioeducativo; 

− Capacitação Profissional:  30 servidores das unidades do sistema socioeducativo do DF 
participaram entre os dias 03 a 05 de maio de 2013 do Congresso internacional sobre Drogas – Lei, Saúde 
e Sociedade, realizado no Museu Nacional da República, tendo as inscrições custeadas pela SECriança; 

− Participação no Grupo Gestor do POE-DF (GGPOE):  A gerência de saúde da 
CORASS/SUBSIS, juntamente com representantes das unidades socioeducativas de internação e 
internação provisória são integrantes do GGPOE. O GGPOE planeja e acompanha ações de atenção 
integral à saúde dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e dentre elas, destaca-se a 
atenção a saúde mental desses adolescentes – campo da saúde responsável pela prevenção e tratamento 
do uso de drogas; 

− Articulação com a Diretoria de Saúde Mental (DISAM)  da SES:  A gerência de saúde da 
SUBSIS, em parceria com o GGPOE, realizou reuniões com a DISAM/SES para buscar um melhor 
atendimento em saúde mental para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; 

− Participação no Termo de Cooperação Marco Zero: A SUBSIS tem participado de 
reuniões do termo de Cooperação Marco Zero, juntamente com outras secretarias do DF, para o 
enfrentamento do crack e outras drogas; 

− Desenvolvimento do Projeto de Matriciamento COMPP/U IPP em Saúde Mental Infanto-
Juvenil:  A Unidade de Internação do Plano Piloto (UIPP), em parceria com o Centro de Orientação Médico 
Psicopedagógico (COMPP/SES), inaugurou em dezembro de 2012 um núcleo especializado em saúde 
mental na UIPP a ser expandido para todo o sistema socioeducativo. Dentre as ações previstas nesse 
projeto está o acompanhamento dos adolescentes e jovens com transtorno mental decorrentes do uso de 
crack e outras drogas juntamente com suas famílias; 

− Adequação do espaço físico:  a SECriança é responsável pela adequação do espaço 
físico destinado aos atendimentos em saúde. Nesse sentido, foi solicitado à Subsecretaria de Administração 
Geral (SUAG) da SECriança reformas necessárias para as unidades que não dispõem de espaço 
adequado. Para as novas unidades a serem construídas, serão observados os parâmetros colocados na 
Portaria nº 647/2008 SAS/MS e RDC nº275 de 21/10/2002. 

− Inauguração do ESPAÇO SAÚDE no Núcleo de Atendiment o Integrado (NAI):  Em 
fevereiro do corrente ano foi inaugurado o NAI do Distrito Federal, contando esse Núcleo com um espaço de 
saúde que funciona em conformidade com o POE. O espaço físico e os equipamentos necessários a esse 
funcionamento são garantidos pela SECriança 

− Aquisição de equipamentos de saúde:  é competência da SECriança oferecer os 
equipamentos necessários para a estruturação do atendimento em saúde. As unidades de internação e 
internação provisória já dispõem de alguns equipamentos para a atenção básica à saúde, no entanto, 
diversos equipamentos ainda se fazem necessários. Diante disso, em 2013, foi realizado um levantamento 
dos equipamentos de saúde que estão em falta nas unidades de internação e internação provisória, bem 
como dos equipamentos necessários ao atendimento em saúde nas unidades a serem inauguradas, tendo 
sido solicitada a compre desses. 

− Atualização dos dados do Sistema de Cadastro Nacion al de Estabelecimento de 
Saúde (SCNES):  a SECriança disponibiliza para o SCNES, periodicamente, os dados dos profissionais das 
equipes de saúde e os procedimentos realizados no atendimento aos adolescentes das unidades de 
internação e internação provisória. 
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− Garantia de transporte para o atendimento externo e m saúde para o adolescente em 
cumprimento de medida socioeducativa : em consonância com o princípio da incompletude 
inconstitucional previsto no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), os adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa devem, preferencialmente, utilizar os recursos comunitários 
disponíveis para o acesso às políticas sociais. Nesse sentido, nas situações onde o atendimento não pode 
ser realizado pela equipe de saúde das unidades de internação e internação provisória, o adolescente deve 
ser encaminhado para os serviços da rede externa de saúde. Para garantir esse atendimento, a SECriança 
oferece o transporte e escolta dos adolescentes. 

− Reuniões com o Núcleo de Atenção à Saúde do Adolesc ente (NUSAD) da SES: a 
GESAU se reúne de forma sistemática com o NUSAD para atender  diversas demandas referentes à saúde 
do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, como por exemplo, avaliação das ações 
desenvolvidas pelo Grupo Gestor do POE, articulação com demais órgãos e instituições para o atendimento 
em saúde dos adolescentes do sistema socioeducativo, dentre outras. 

− Reuniões com Regionais de Saúde da SES: em conformidade com o princípio da 
regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), as unidades de atendimento socioeducativo buscam o 
atendimento em saúde para os adolescentes dentro da regional de saúde em que estão inseridas. Dessa 
forma, a GESAU tem se reunido com a direção de algumas regionais de saúde para buscar um melhor 
atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Nesse sentido, alguns avanços 
foram atingidos, como por exemplo, a cessão de profissionais de saúde da regional para cumprir horas de 
trabalho nas unidades de internação, a organização de fluxos de atendimento, dentre outros. 

 
Na Área do Esporte, Cultura e Lazer 

− Mapeamento das redes de Esporte Cultura e Lazer:  A GECLA criou um banco de dados 
com intuito de ofertar as unidades socioeducativas instrumento de consulta com lista de equipamentos 
públicos, programas e projetos de esporte, cultura e lazer que podem constituir rede local para inserção dos 
adolescentes. As informações obtidas pela gerência foram condensadas em uma cartilha, distribuída as 
Unidades, que é atualizada periodicamente. 

− Contribuição para vincular a ação socioeducativa às  atividades de esporte, cultura e 
lazer:  A gerência promoveu encontros sistemáticos com representantes das unidades “servidores de 
referência”, para realizar discussões sobre as ações desenvolvidas, planejando a avaliação dessas ações. 
Estas reuniões têm finalidade formadora em que a GECLA pauta com os servidores questões pertinentes 
quanto às possibilidades de ações ligadas ao esporte, cultura e lazer que podem ser inseridas e pactuadas 
com os adolescentes no Plano Individual de Atendimento – PIA. 

− Aproximação com a Faculdade de Educação Física da U niversidade de Brasília – UnB : 
A fim de contribuir com a formação dos servidores e aproximação das tecnologias ligadas a área, a gerência 
vem estabelecendo aproximação com a Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília – UnB 
que possibilitou a participação de servidores no Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, realizado pela 
FEF-UnB e Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Encontra-se em processo de elaboração de Plano de 
trabalho, a oferta de curso de formação para servidores, por meio de projeto de extensão desenvolvido pela 
UnB denominado SER HUMANO, que tem como aspiração promover a melhoria na saúde e qualidade de 
vida coletiva, tendo como pilar fundamental o princípio preventivo. 

− Aumento do número de atividades ofertadas:  Diversas articulações foram realizadas a 
fim de consolidar parcerias para que os socioeducandos tenham ampliado o acesso às atividades de 
esporte, cultura e lazer. Foi consolidada, por meio de portaria conjunta, parceira com a Secretaria de Cultura 
do DF, que através do Fundo de Apoio à Cultura e Programa de Incentivo à Leitura Mala do Livro, 
proporciona aos adolescentes autores de ato infracional ações que vão do acesso a livros e a oficinas a 
apresentações culturais. 

− Divulgação de eventos culturais:  as unidades socioeducativas recebem, periodicamente, 
agenda de eventos culturais realizados no DF e promovem, considerando as especificidades de cada uma, 
o acesso, principalmente, a espetáculos musicais e teatrais.  

− Oferta de atividades esportivas e culturais:  Nas unidades de internação são ofertadas, 
também, oficinas de teatro, esportes, música e artesanato, realizadas por parceiros e servidores.  

− Estabelecimento de parcerias com entidades da socie dade civil : as parcerias com 
entidades da sociedade civil como a Central Única das Favelas do DF, também, têm contribuído para a 
oferta de mais atividades aos adolescentes. 

− Aumento da adesão dos adolescentes nas atividades o fertadas:  Para ampliar o 
engajamento dos adolescentes nas atividades ofertadas destacam-se as seguintes ações: Concurso de 
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Poesia, Festa Junina, Festival cultura, Festival de Pipas, escolinhas de futebol, oficina de teatro, olimpíadas, 
orquestra, oficina de percussão, apresentações de filmes. 

− Criação da PORTARIA CONJUNTA Nº 55, DE 10 DE JULHO DE 2013 – Realização das 
contrapartidas oferecidas no âmbito de projetos aprovados pelo Fundo de Apoio à Cultura. 

− Criação da PORTARIA CONJUNTA Nº 05, DE 15 DE MAIO D E 2013 
SECRIANÇA/SECULT - Democratizar o acesso ao livro e a informação para adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa e seus familiares, por meio da implementação do Programa Mala do Livro, com 
vistas a incentivar e formar o hábito da leitura entre esse grupo cultural; 

− Aquisições de Instrumentos musicais: foram adquiridos instrumentos musicais para a 
Orquestra Plena Harmonia da Unidade de Internação do Plano Piloto, que utilizava instrumentos cedidos 
e/ou emprestados.  

− Realização do 1° Concurso de Poesia do Sistema Soci oeducativo : foi realizado o 
primeiro concurso de poesia do sistema, que teve por tema: “Tire o seu racismo do caminho que eu quero 
passar com a minha cor”, com a participação dos adolescentes e suas famílias.  

 
Na Área do Trabalho e Emprego 

− Adesão ao PRONATEC: A Secretaria de Estado da Criança fez adesão ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), criado pelo Governo Federal, em 2011, 
com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Assim, em 2013, foi 
ofertada aos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas no Distrito Federal, por meio do 
PRONATEC, a possibilidade de realização de Cursos Profissionalizantes ministrados por entidades do 
Sistema “S” e outras entidades parceiras, como o Instituto Federal de Brasília (IFB). Foram garantidas mais 
de 450 vagas em cursos com certificado de conclusão. Atualmente, as Unidades do Sistema Socioeducativo 
recebem diversos cursos de capacitação e profissionalização, com cargas horárias que variam entre 160 
horas e 400 horas. Nas unidades de internação, têm se desenvolvido cursos nas especialidades de: 
horticultor, operador de sistema de irrigação, viveirista de plantas e flores, maquiador, operador de caixa, 
operador de supermercado, operador de computador e informática básica, pizzaiolo, auxiliar de padaria, 
aplicador de revestimento cerâmico, mecânico de automóveis leves, mecânico de motocicletas, pintor de 
imóveis, padeiro, e confeiteiro. Na Unidade de Atendimento em Semiberdade de Taguatinga, foi oferecido o 
curso de Irrigação, em parceria com o SENAR. Para os adolescentes que cumprem medidas de meio aberto 
e Semiliberdade foram, ainda, oferecidas vagas gratuitas em cursos de formação inicial e continuada ou de 
qualificação profissional, em diversas Regiões Administrativas do DF.  

− Articulações para inserção dos adolescentes no merc ado de trabalho:  A GETRAE 
realizou articulação com outros Órgãos do GDF com vistas a proporcionar aos adolescentes em conflito 
com a lei oportunidades de estágios remunerados; bem como, a inserção no mercado de trabalho, ao 
encaminhá-los para vagas de emprego formal, compatíveis com o seu perfil e às experiências e 
conhecimentos adquiridos no decorrer dos estágios. Nesse sentido, houve a celebração do Acordo de 
Cooperação Técnica e Operacional com a Defensoria Pública do DF, publicado no Diário Oficial do DF em 
19 de junho de 2013, por meio do qual se visa: propiciar oportunidade de realização de estágio remunerado 
aos adolescentes; possibilitar espaços para o cumprimento da medida socioeducativa de prestação de 
serviços à comunidade. Outros Acordos de Cooperação Técnica estão em vias de ajustamento para 
publicação, com a Secretaria de Estado de Trabalho e com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 

− Programa de qualificação social e profissional — PR OJOVEM:  visa à capacitação de 
jovens entre 18 e 29 anos, dando- lhes a oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Esse programa, 
que está sendo executado pela Secretaria de Estado de Trabalho do DF, reservou ao Sistema 
Socioeducativo sessenta vagas. 

− Construção do  Projeto de Inserção Produtiva dos Adolescentes do Sistema 
Socioeducativo do Distrito Federal (PIPAS-DF):  visa divulgar e comercializar a produção de artesanato e 
horticultora oriunda das Unidades do Sistema Socioeducativo do DF, gerando renda para os adolescentes 
participantes do projeto. Também possibilitará o cumprimento da medida socioeducativa de Prestação de 
Serviço à Comunidade nos locais de comercialização desses produtos. Para tanto, haverá a seleção de 
jovens, nas Unidades de Atendimento de Meio Aberto, que irão compor as equipes e receber capacitação 
profissional em cursos sobre Empreendedorismo, Gerenciamento de Recursos e Técnicas de Venda. 
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Medida Socioeducativa de Semiliberdade  

Semiliberdade é a medida socioeducativa imposta, por meio de sentença, a adolescentes em 
conflito com a lei pela Vara da Infância e da Juventude – VIJ e acompanhada pela Vara de Execução de 
Medidas Socioeducativas – VEMSE respeitando a dignidade e condição da pessoa humana em situação 
peculiar de desenvolvimento. Esta tem caráter essencialmente extramuros, ou seja, a equipe trabalha 
aspectos psicossociais e vocacionais de inserção dos socioeducandos à escolarização, profissionalização e 
mercado de trabalho, dentre outras políticas públicas, pautadas na busca do exercício da autonomia. Nesse 
contexto, os jovens são diariamente acompanhados pela equipe interdisciplinar e multidisciplinar de cada 
unidade para elaboração de estudos de caso juntamente com sua família para reflexão sobre a medida.  
Atualmente, existem 04 (quatro) Unidades de Semiliberdade no Distrito Federal para atender os 
adolescentes em cumprimento dessa medida, com previsão de abertura de mais outras 04 (quatro) pela 
Secretaria de Estado da Criança: uma na Região Administrativa de Santa Maria, inaugurada em outubro de 
2013, outra na Região Administrativa de Taguatinga e outra no Gama, ambas reformadas no segundo 
semestre de 2013 e uma última no Recanto das Emas, com nova sede toda reformada.  

O quadro abaixo mostra o número de adolescentes efetivos na semiliberdade:  

Total de Adolescentes por Unidade de Semiliberdade  
Mês CRESEM GAMA TAG. SUL Santa Maria * Total  

Janeiro 34 11 35 - 80 
Fevereiro 23 26 34 - 83 
Março 25 21 38 - 84 
Abril 31 20 39 - 90 
Maio 0 23 35 - 58 
Junho 34 27 46 - 107 
Julho 43 26 44 - 113 
Agosto 46 27 54 - 127 
Setembro 33 19 42 - 94 
Outubro 20 22 44 20 86 
Novembro 20 25 31 18 76 
Dezembro 18 20 35 15 73 

Total  327 267 477 53 1.071 
*Unidade inaugurada em outubro de 2013. 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Pres tação de Serviços à Comunidade 

Atualmente temos 14 Unidades de Atendimento em Meio Aberto – UAMAs que executam duas 
medidas socioeducativas (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade). 

Em relação á estrutura física das Unidades, em 2013 foram reformadas e redimensionadas seis 
UAMAs (Brazlândia, Guará, Núcleo Bandeirante, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião) garantindo 
dessa forma, maior qualidade para o acompanhamento socioeducativo. A unidade do Recanto das Emas 
está passando por reformas. Quatro unidades mudaram de espaço físico (Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, 
Taguatinga), garantindo assim uma estrutura física adequada ao acompanhamento dos adolescentes e 
seus familiares, como sala individual de atendimento, sala de grupo, espaço para oficinas, salas para as 
equipes técnicas e para o administrativo. A Unidade do Plano Piloto está em processo de aluguel e a 
Unidade do Paranoá está aguardando reforma. 

O quadro abaixo mostra o número de adolescentes atendidos em medida de liberdade 
assistida e prestação de serviços a comunidade: 

Liberdade Assistida  
Mês BsB  Braz  Cei Gam Gua N.B. Par Plan Rec Sam Sta São Sob Tag Total  

Jan 41 26 222 54 48 48 75 121 107 132 58 45 69 108 1.154 
Fev 33 28 192 42 45 48 67 89 105 115 45 42 68 102 1.021 
Mar 38 33 161 40 42 48 67 90 100 113 38 38 69 95 972 
Abr 38 36 164 39 43 46 67 90 118 113 45 51 72 101 1.023 
Mai 42 38 182 36 45 41 84 84 125 112 53 50 72 98 1.062 
Jun 48 39 206 45 59 58 81 84 129 108 55 53 85 101 1.151 
Jul 50 41 214 44 58 49 77 83 133 106 53 57 107 107 1.179 
Ago 53 39 242 45 57 55 71 83 137 97 51 58 111 106 1.205 
Set 52 41 242 39 63 61 63 83 139 96 61 59 120 97 1.216 
Out 48 35 231 43 62 68 69 78 134 96 75 66 122 103 1.230 
Nov 55 35 204 42 63 68 63 76 132 96 85 66 120 103 1.208 
Dez 55 29 213 42 63 68 61 76 121 96 85 68 119 103 1.199 
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Prestação de Serviços a Comunidade  
Mês BsB  Braz  Cei Gam Gua N.B. Par Plan Rec Sam Sta São Sob Tag Total  

Jan 2 1 18 2 3 3 4 20 14 12 2 4 11 12 108 
Fev 5 1 20 1 4 4 4 12 12 16 3 4 11 12 109 
Mar 7 0 21 3 2 7 5 5 11 17 3 2 15 11 109 
Abr 9 7 21 4 4 7 6 3 7 13 7 2 20 15 125 
Mai 18 9 25 7 6 12 6 3 10 13 7 4 20 18 158 
Jun 11 6 21 12 16 10 8 3 17 0 6 3 13 16 142 
Jul 12 7 15 10 19 6 7 4 17 11 5 8 12 21 154 
Ago 22 8 14 7 19 8 5 4 18 13 2 6 19 20 165 
Set 12 7 14 7 18 8 8 7 15 13 5 11 22 16 163 
Out* 12 7 14 7 18 8 8 7 15 13 5 11 22 16 163 
Nov* 12 7 14 7 18 8 8 7 15 13 5 11 22 16 163 
Dez* 12 7 14 7 18 8 8 7 15 13 5 11 22 16 163 

* espelho do mês anterior, pois os dados não foram sintetizados, devido mudanças na estrutura da subsecretaria. 

 
Medidas Socioeducativa de Internação 

Para atender a demanda da medida socioeducativa de internação o Distrito Federal possui 
cinco unidades, sendo elas: Unidade de Internação do Plano Piloto – UIPP, que possui capacidade de 
atendimento de 164 jovens, e encontra-se em processo de desativação sendo seu quantitativo no fim do 
ano de 2013 em 233 (em 31/12/2012) adolescentes em medida socioeducativa de internação; Unidade de 
Internação do Recanto das Emas – UNIRE, planejado para 144 adolescentes, possui um afetivo atual de 
188 (em 31/12/2013) adolescentes em medida socioeducativa de internação estrita e provisória (unidade 
atende apenas mulheres em internação provisória); Unidade de Internação de Planaltina – UIP, planejada 
para atendimento de 80 adolescentes possui, atualmente, um efetivo de 88 adolescentes (em 31/12/2013); 
Unidade de Internação de São Sebastião – UISS, que tem capacidade de atendimento de 180 adolescentes 
em cumprimento de medida de internação provisória e possui atualmente 152 adolescente (em 31/12/2013); 
Unidade de Internação de Saída Sistemática, que tem capacidade de atendimento de 80 adolescentes e 
possui atualmente 48 adolescentes.  Durante o ano de 2013, a média de adolescentes internados nas 
unidades de internação foi de 540(somando os adolescentes das unidades estrita UIPP, UNIRE e UIP). 

O quadro abaixo mostra o número de adolescentes atendidos em medida de internação 
durante o exercício de 2013: 

Total de Adolescentes por Unidade de Internação.  
Mês UIPP-Prov  UIPP UIPP-Sanção  UNIRE-Prov  UNIRE UIP UISS NAI 

Janeiro 40 253 1 0 175 86 111 0 
Fevereiro 99 255 2 0 194 88 86 0 
Março 116 270 5 0 196 86 107 544 
Abril 54 288 12 0 183 86 120 432 
Maio 78 289 7 0 181 85 119 516 
Junho 51 291 5 0 178 83 120 463 
Julho 21 306 5 0 182 84 119 440 
Agosto 25 306 6 0 159 84 119 563 
Setembro 94 268 5 15 164 86 120 532 
Outubro 103 263 7 9 173 86 120 461 
Novembro 16 261 5 8 173 81 177 421 
Dezembro 9 269 7 10 185 87 167 370 
Total  706 3319 67 42 2143 1022 1485 4742 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

0003 – Aperfeiçoar a Gestão dos Programas e Projeto s da Secretaria de Estado da Criança e demais 
órgãos vinculados, através da (re)estruturação dos processos de trabalho, do desenvolvimento de 
sistema de monitoramento e avaliação, da modernizaç ão de gestão de pessoas e da 
profissionalização, valorização e reconhecimento do s servidores. 
 
Indicadores:  

Denominação do Indicador  Unidade 
de Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado Em  
MM/A.A. 

Periodicidade  
de Apuração  

Desejado/Alcançado  Fonte da 
Informação  1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Número de gestores 
capacitados sobre o número 
total de gestores da 
Secretaria de Estado da 
Criança 

% - - Anual  25 / 
0,8 

50 / 
12,8 

75 100 Secretaria da 
Criança 
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Número de Servidores 
capacitados sobre o número 
total de servidores da 
Secretaria de Estado da 
Criança 

% - - Anual 40 /  
20,32 

60 /  
45,32 

80 100 Secretaria da 
Criança 

Número de unidades da 
Secretaria de Estado da 
Criança com sistema de 
monitoramento informatizado 
implantado sobre o número 
total de unidades 

% - - Anual 
  50 /  
20 

  70 /  
40 80 100 

Secretaria da 
Criança 

 
Ser servidor público é tornar-se um agente transformador do Estado, em sua definição mais 

genérica e abrangente é todo aquele que mantém vínculo de trabalho profissional com os órgãos e 
entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer delas: União, estados, Distrito 
Federal, municípios e suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

Seguindo esta linha, o cidadão quer um serviço público proporcionado pelo Estado que 
funcione, e para isso exige servidores dedicados e preparados para fazerem o melhor com o objetivo de 
atenderem às suas necessidades. 

Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Criança vem dentro de suas possibilidades tanto de 
recursos humanos quanto de recursos orçamentários e financeiros desempenhando da melhor forma 
possível o seu papel. Iniciar um plano de capacitação continua para os seus quase dois mil e duzentos 
servidores é o seu maior desafio. A pouca oferta de vagas nos cursos da Escola de Governo, professores 
com baixa qualificação na área socioeducativa e até mesmo a descentralização da capacitação para suas 
Subsecretarias tem-se mostrado como barreiras ao desenvolvimento de seus servidores. 

Para concluir, cabe ao papel central do Estado formar servidores orientados ao mesmo tempo 
para a eficiência e resultados, assim como para a construção permanente de um Governo mais próximo dos 
cidadãos. 

2. Outras Realizações  

PROGRAMA:  

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SO CIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3903 - Reforma de prédios e próprios  100.000 0 0 0 
8502 - Administração de pessoal  92.700.000 182.382.171 182.362.684 182.362.684 
8770 - Administração de pessoal-Secretaria da Criança- Distrito 
Federal 92.700.000 182.382.171 182.362.684 182.362.684 
8504 - Concessão de benefícios a servidores  7.820.000 9.725.886 9.715.312 9.715.312 
9586 - Concessão de benefícios a servidores- Secretaria da Criança-
Distrito Federal 7.820.000 9.725.886 9.715.312 9.715.312 
8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais  3.220.000 4.369.635 4.369.598 3.774.098 
9694 - Manutenção de serviços administrativos gerais - secretaria da 
criança-Distrito Federal 3.220.000 4.369.635 4.369.598 3.774.098 

Total do Programa  103.840.000 196.477.692 196.447.594 195.852.094 

 

PROGRAMA:  

6219 – CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de eventos  250.000 0 0 0 
Total do Programa  250.000 0 0 0 

 
Nenhuma realização neste programa. 
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PROGRAMA:  

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra cidadão  0 103.584 103.584 46.374 
8473 - Reintegra cidadão-secretaria de estado da criança- Plano 
Piloto 0 103.584 103.584 46.374 

Total do Programa  0 103.584 103.584 46.374 
 

A Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal celebrou o contrato em 2013 com a 
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF, entidade vinculada à 
Secretaria de Segurança Pública, inicialmente com a contratação de 07 (sete) funcionários e tem dado tanto 
certo que já em 2014 o contrato fora aditivado para 09 (nove) funcionários. 

A Secretaria vê a reinserção de ex-presidiários no mercado de trabalho como uma 
oportunidade de capacitação técnica e educação profissional, dando a eles dignidade e cidadania facilitando 
sua readaptação no meio social. 

3.  Informações complementares 

As ações do Governo do Distrito Federal – GDF, por meio da Secretaria de Estado da Criança, 
realizadas este ano para melhorar o atendimento aos jovens resultaram na redução do trabalho infantil e da 
exploração sexual de crianças, ampliação do sistema socioeducativo, reestruturação dos Conselhos 
Tutelares, entre outros benefícios à população. 

Além das ações descritas nos objetivos acima se destacam também: 
− Ampliação e reforma da Unidade de Internação de São Sebastião – UISS, que ampliou sua 

capacidade de internação de 120 para 180 adolescentes; 
− Inaugurou-se a Unidade de Saída Sistemática – UNISS, que tem capacidade de 

atendimento de 80 adolescentes; 

 

− Inaugurou-se o Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, que concentra em sua estrutura 
vários órgãos que atuam de forma conjunta dando celeridade ao atendimento dos adolescentes 
apreendidos; 

− Foram qualificados ao longo deste ano 861 adolescentes em oficinas, por meio do 
“Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego” (Pronatec), sendo 28 jovens em estágios na 
Defensoria Pública do DF e 18 inseridos no programa “Projovem”; 

−  Instituição do Projeto Vira Vida como política pública com o Decreto nº 34.773, de 30 de 
outubro de 2013; 

− Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o Conselho Nacional do Serviço Social 
da Indústria – SESI, com objetivo de desenvolver no Distrito Federal, a campanha “Não Desvie o Olhar”; 
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− Biblioteca Virtual é referência em acessos a documentos e projetos com mais de 40 mil 
downloads; 

 

− Realização de Oficina de Panificação, com 200 horas, realizada pelo SENAI/PRONATEC, 
22 adolescentes receberão os certificados; Já na Oficina de Música, foram 60 adolescentes capacitados; 

. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Com um orçamento inicial de aproximadamente R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões 
de reais) e orçamento final aproximado de R$ 251.000.000,00 (duzentos e cinquenta e um milhões de 
reais), um suplemento significativo de 67%, a Secretaria de Estado da Criança desempenhou papel 
fundamental nas políticas públicas no que tange à criança e ao adolescente no Distrito Federal. 

Em relação aos objetivos propostos no ano de 2012 para o exercício de 2013, quase todos 
foram alcançados dentre eles: 

− Inicio das atividades do Núcleo de Atendimento Inicial – NAI; 
− Reforma das Unidades de Internação do Recanto das Emas e de São Sebastião; 
− Parceria junto ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, para incluir os 

adolescentes no programa: “Adolescente Aprendiz”; 
− Lançamento do Plano Distrital pela Primeira Infância; 
− Erradicação do Trabalho Infantil no Lixão da Cidade Estrutural; 
− Criação do Espaço dos Direitos; 
− Implantação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – 

PPCAM; dentre outras atividades. 

As principais dificuldades encontradas em 2013 foram: 

− Falta de recursos humanos; 
− Recursos orçamentários insuficientes para as ações propostas; 
− Falta de um plano continuo de capacitação e desenvolvimento dos servidores; 
− Fenômenos da natureza, exemplo: as chuvas que atrapalharam o cronograma de 

construção das novas Unidades de Internação; 
− Mora nos processos licitatórios; 
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− Adequação do projeto modelo da Sede dos Conselhos Tutelares do Governo Federal a 
realidade do Distrito Federal;  

− Doação de terrenos para construção de Sede dos Conselhos Tutelares; 
− Dificuldades na regulamentação do sobreaviso (plantão) dos Conselhos Tutelares; 
− O número crescente de adolescentes que cometem atos infracionais; 
−  A ausência de uma equipe mínima de saúde nas Unidades de Internações, entre outras. 

As perspectivas para 2014 são: 

− Início das obras de construção das Unidades de Internação Feminina do Gama e de 
Internação de Sobradinho; 

− Construção de quatro Conselhos Tutelares (Planaltina, Itapoã, Recanto das Emas e 
Sobradinho); 

− Implantação do SIPIA CT WEB para uso de todos os Conselhos Tutelares; 
− Implantação do SIPIA nas UAMAS, Semiliberdades e Unidades de Internações; 
− Execução do Plano de Ação Intersetorial pelo Comitê de Proteção para os grandes eventos; 
− Aprimoramento na coordenação e na gestão do Programa de Proteção de Crianças e 

Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM; 
− Entrega das Unidades de Internação de Brazlândia, São Sebastião e Santa Maria; 
− Desativação da Unidade de Internação do Plano Piloto – UIPP; 
− Implantar o Sistema de Monitoramento eletrônico em todas as Unidades de Internação; 
− Criação de uma proposta para atividades de ensino, esporte, cultura e lazer no período 

noturno, entre outras. 

Crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento devem ser credores da 
proteção especial da família, da sociedade e poder publico, devendo, assim, criar condições e programas 
específicos que permitam seu desenvolvimento de forma sadia e harmoniosa. Neste aspecto se fortalece o 
teor de articulação das políticas e programas conferida a Secretaria da Criança quando de sua criação. Este 
é o ponto fundamental na compreensão da missão da Secriança que além ser responsável pela execução 
direta de alguns programas de atendimento, também, se mostra ator importante para o aprimoramento do 
Sistema de Garantia de Direitos.  
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31.1. FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT E – UO: 51.901 
O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal é um fundo de natureza 

especial, vinculado à realização de determinados objetivos, cujos recursos que o constituem se 
transformam em recursos públicos. 

O Fundo dos DCA/DF foi criado pela Lei nº 234, de 15/01/1992, e instituído pela Lei 
Complementar nº 151, de 30/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 849, de 09/07/2012. Atualmente o 
funcionamento do Fundo dos DCA/DF é normatizado pela Resolução Normativa nº 61, do CDCA/DF, de 1º 
de agosto de 2012.  

Conforme o art. 2º da Lei Complementar nº 151/1998 o “FDCA-DF tem por objetivo prover 
de recursos financeiros e meios capazes de garantir , de forma ágil, o financiamento dos programas, 
projetos e serviços voltados para a política de ate ndimento dos direitos da criança e do 
adolescente.”  

Ainda, de acordo com a referida Lei, compete ao Fundo: “aplicar os recursos que 
privilegiem as prioridades e metas estabelecidas pe lo Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF” . 

No financiamento de programas e projetos com recursos do Fundo dar-se-á prioridade às 
ações que visem a: I – Incentivar o acolhimento, sob forma de guarda de crianças e adolescentes, órfãos ou 
abandonados, na forma do disposto no art. 227, § 3, VI, da Constituição Federal; e II – Implantar programas 
e projetos para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social relacionadas ao 
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Os projetos aprovados para receberem recursos do Fundo são executados por entidades sem 
fins lucrativos. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo  em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 01 - - - 01 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 04 - - - 04 

Total Geral  05 - - - 05 
Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações  

PROGRAMA:  

6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA AD OLESCÊNCIA E ATENÇÃO À 
JUVENTUDE 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo Dotação Inicial  Autorizado Empenhado Liquidado 

2102 - Assist ência aos adolescentes em risco pessoal e social  720.919 10.415.940 1.256.645 1.256.645 
9722 - Assistência aos adolescentes em risco pessoal e social - 
(ODM) - Distrito Federal 720.919 10.415.940 1.256.645 1.256.645 
3678 - Realização de eventos  61.560 223.286 - - 
3711 – Realização de estudos e pesquisas - FDCA/DF 88.918 306.393 - - 

Total do Programa  871.397 10.945.619 1.256.645 1.256.645 
 

As ações finalísticas relativas à área de atuação da Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - UNGEF foram realizadas por meio da execução de 11,8 % do orçamento autorizado no 
ano de 2013, através da liberação de recursos para instituições que prestam serviços de assistência social 
voltadas para crianças e adolescentes, contempladas através dos Editais de Chamada Pública nº 02/2008 e 
Chamada Pública nº 01/2012. Com isso, será beneficiado um público-alvo aproximado de 2.840 (dois mil 
oitocentos e quarenta) crianças e adolescentes, já que os projetos contemplados abrangem tanto auxílio 
investimento, quanto subvenção social e atenderão desde atividades voltadas para as áreas de formação: 
oficinas temáticas, editoração de revistas, desenvolvimento de rádio, web e TV, até a aquisição de 
computadores, veículos, máquina industrial de lavar roupas e outros. 

 O Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG, por meio da análise de execução do 
desempenho físico-financeiro por programa de trabalho, demonstra o quantitativo de 500 (quinhentas) 
pessoas a serem assistidas como meta da LOA/2013. Considerando a execução  de 30 (trinta) processos e 
a aprovação e liberação do superávit financeiro em agosto de 2013, o programa “Assistência aos 
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Adolescentes em Risco Pessoal e Social” atingiu a sigla do estágio concluída – CO com um percentual 
acima da meta descrita na LOA.  

 

2.  Informações complementares 
 
Em 6/9/2012, no DODF nº 182, foi publicado o Edital de Chamada Pública nº 1/2012, visando a 

seleção de projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes do DF, a serem financiados com 
recursos do Fundo DCA/DF. 

Após a seleção dos projetos o CDCA/DF publicou no DODF nº 227, de 08/11/2012, a 
Resolução Ordinária nº 115, de 05/11/2012, com o referendo de 7 projetos de anos anteriores (2008, 2010 e 
2011) e 9 projetos do Edital 01/2012, todos aprovados para receberem recursos do Fundo. Desses, 4 
(quatro) processos foram executados em 2012. O restante ficou para 2013. Ver quadro abaixo: 

 
Tabela - Processos do FDCA/DF  (situação em 31/12/2013)  

Instituição  Processo  Ax. Inv.  S Social  Situação  
Viver - Associação dos Voluntários Pró-Vida 
Estruturada 400.001.473/2008   ARQUIVAR 
Obras Sociais Jerônimo Candinho 400.000.539/2010 76.000,00 6.918,56 Aguardando parecer 

Grupo Luz e Cura 400.001.672/2010 140.467,57   
 Instituição não entregou 
documentação solicitada. 

Res. Ordinária Nº 115, de 05/11/2012 - DODF 227, 08/11/2012.       
Assoc. Bras. de Educação e Cultura - Abec 360.000.289/2011 25.000,00 11.843,00 Aguardando parecer 

Assoc. dos Voluntários Pró-Vida Estruturada 417.001.426/2012   35.000,00 
Falta documentação/ 
prorrogar prazo 2014 

Associação Ludocriarte 417.001.351/2012 21.105,00 30.700,00 Pago 
Casa do Caminho 417.001.354/2012   35.000,00 Pago 
Casa do Pequeno Polegar 417.001.349/2012 18.133,00   Pago 
Grupo Luz E Cura 417.001.387/2012 33.109,00   Pago  
Instituto de Estudos Socioeconômicos  417.001.393/2012 2.999,00 64.663,00 Pago 
Instituto Educacional São Judas Tadeu 417.001.414/2012 23.200,00 3.900,00 Falta documentação  

União Brasileira de Educação Ensino - UBEE 417.001.422/2012 34.941,45 35.000,03 
 Instituição não entregou 
documentação solicitada. 

Projeto Integral de Vida - Provida 417.001.424/2012 Arquivado 
Sociedade Esp. de Educação Semente de Luz 417.001.427/2012 35.000,00 19.661,46 Pago 
Res. Ordinária Nº 116, De 13/12/2012 - DODF 01, 02/01/2013       
Ação Soc. N. Sra do Perp. Soc. - Promovida  417.001.395/2012 25.790,40   Pago 
Associação Voluntária Pró-Vida Estrutura 417.001.390/2012 26.310,00   Pago 
Centro Social Comunitário Tia Angelina - CECA 417.001.418/2012 35.000,00   Pago 
Obras Sociais Jerônimo Candinho 417.001.355/2012   Arquivar 
OSCIP - Esporte Mais 417.001.411/2012     Arquivado 
Soc. do Amor em Ação - Escolinha Beija-Flor 417.001.389/2012 13.130,00 21.060,00 Pago 
Transforme - Ações Sociais e Humanitárias 417.001.392/2012 26.922,00 42.995,00 Pago 
Casa do Caminho  417.001.356/2012 35.000,00   Pago 
Obras Assistenciais São Sebastião - OASAS 417.001.352/2012 34.663,00 34.738,00 Pago 
Res. Ordinária Nº  122, De 18/04/2013 - DODF 96, 13/05/2013.       
Assistência Social Casa Azul 417.001.416/2012   34.880,00 Pago 
Assistência Social Casa Azul 417.001.420/2012 35.000,00   Pago 
Casa do Pequeno Polegar 417.001.348/2012   Arquivado 
Ação Soc. Criança Feliz Notre Dame 417.001.347/2012 2.282,37 3.817,90 Pago 
Casa Do Candango 417.001.401/2012 35.000,00   Pago 
Casa Do Candango 417.001.413/2012   24.583,50 Pago 
Associação Beneficente Evangélica - ABE 417.001.388/2012 32.645,95 37.029,82 Pago 
Res. Ordinária Nº  126, De 23/07/2013 - DODF 151, 24/07/2013.       
Associação Social Comunitária - AFMA  417.001.346/2012 35.000,00 35.000,00 Pago 
Associação Maria de Nazaré 417.001.431/2012 35.000,00   Pago 
Associação Maria de Nazaré 417.001.412/2012   16.842,90 Pago 
Centro Comunitário São Lucas - CECOSAL 417.001.423/2012 34.990,00 8.207,08 Falta documentação  
Casa De Ismael  417.001.344/2012 35.000,00 34.736,90 Pago 
Creche São Vicente de Paulo 417.001.397/2012 ARQUIVAR 
Instituto Cult. e Prof. Pessoas C/ Deficiências  417.001.425/2012   70.000,00 Pago 
Instituto de Inclusão Desenv. e Prom. Social  417.001.419/2012 7.460,40 27.497,40 PGDF 
Res. Ordinária Nº  127, De 02/08/2013 - DODF 159, 05/08/2013.       
Fenações Integração Social 417.001.391/2012   30.213,71 Pago 
Fenações Integração Social 417.001.399/2012 28.934,91   Pago 
Lar Assistencial Maria de Nazaré 417.001.398/2012 35.000,00 34.998,01 Pago 
Centro Comunitário Criança 417.001.345/2012 30.566,70   Pago 
Instituto Nair Valadares - INAV 417.001.350/2012 31.828,70   Pago 

Processos Antigos        
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Tabela - Processos do FDCA/DF  (situação em 31/12/2013)  
Instituição  Processo  Ax. Inv.  S Social  Situação  

Instituto Social Carla Ribeiro 002.000.512/2011     Arquivar 
Assoc. apoio a Família ao Grupo e a Comunidade 
DF 400.001.469/2008 42.802,20   Pago 
Eden Instituto de Apoio e Desenv. Humano 400.001.480/2008   Arquivar/CDCA 

Subtotal    1.028.281,65 696.286,27   
Total Geral    1.724.567,92   

Situação em dezembro de 2013. 

Em 2013, houve a execução de 30 processos. 
 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 
O Decreto 32.716, de 01/01/2011, criou e definiu as atribuições da Secretaria de Estado da 

Criança do DF, cuja missão é a de “ promover o desenvolvimento integral da infância e  da 
adolescência, atendendo as demandas de proteção e d efesa dos seus direitos” – PPA 2012/2015  . 
Hoje o FDCA/DF está vinculado a sua estrutura.  

Vinculada à Secretaria de Estado da Criança - SECRIANÇA, a Unidade de Gestão de Fundos 
– UNGEF, foi constituída através do Decreto nº 33.156, de 25 de agosto de 2011, alterada pelo Decreto 
34.344, de 06 de maio de 2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da SECRIANÇA. 

A principal atribuição delegada a UNGEF é a gestão do FDCA/DF, através da execução 
orçamentária, financeira, patrimonial e contábil (de acordo com o Decreto nº 32.598/2010), além da 
manutenção dos registros contábeis e de outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito 
público e privado. 

Em 2013, até o mês de julho tínhamos na UNGEF cerca de 40 projetos a serem financiados 
com recursos do Fundo (através de Edital), que em sua grande maioria eram processos de 2012 (Edital nº 
01/2012).  Desse total, 30 processos foram executados, 8 foram arquivados e o restante ficou para ser 
executado em 2014.  

4. Diagnóstico da situação orçamentária do FDCA/DF 

O total disponível em conta corrente em 31.12.2012 não foi objeto de alocação de recursos na 
LOA/2013, conseqüentemente, a utilização destes recursos em projetos do CDCA/DF, não tinham como ser 
concretizados antes da aprovação da suplementação orçamentária submetido à Secretaria de Estado da 
Fazenda e Secretaria de Estado de Planejamento para autorização do crédito suplementar em nome do 
FDCA/DF. 

No dia 21/08/2013 foi publicado no DODF nº 173, pag.5, a suplementação orçamentária de R$ 
10.370.229,00, para as atividades de Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social, Realização 
de Eventos e Realização de Estudos e Pesquisas. Tais recursos foram utilizados para a execução de 
alguns projetos objetos do Edital de Convocação 02/2008 e 01/2012, ambos aprovados pelo CDCA/DF. 

  

Mudança da Conta Corrente do FDCA/DF 

Em conformidade com os art. 4º, art. 8º e Parágrafo Único do art. 2º, da Lei Complementar nº 
849, de 09/07/2012, publicada no DODF de 10/07/2012, em maio foi solicitado a Secretaria da Fazenda do 
DF a abertura de nova Conta Corrente no Banco de Brasília – BRB do Fundo de Direitos da Criança e do 
Adolescente – FDCA/DF, CNPJ 15.558.339/0001-85, vinculado à Secretaria de Estado da Criança e o 
conseqüente fechamento das contas do Fundo DCA/DF, vinculadas à Secretaria de Governo, CNPJ 
00.394.692/0001-08. A partir do mês de agosto a conta corrente do FDCA/DF no BRB, agência 100 passou 
a ter o número: 044.149-8. 

Contextualização  

Por ser o FDCA/DF uma Unidade Orçamentária – UO: 51.901 do Distrito Federal, inscrita como 
tal, necessita que suas Receitas e Despesas sejam estimadas e fixadas na forma que dispõe a Lei nº 4.895, 
de 26 de julho de 2012 - LDO. 

A Lei Orçamentária Anual nº 5.011, de 28 de dezembro 2012, estimou as receitas e despesas 
para o FDCA/DF para o ano de 2013 na ordem de R$ 871.397,00 (oitocentos e setenta e um mil trezentos e 
noventa e sete reais), montante bem inferior à disponibilidade financeira alocada na conta corrente e de 
aplicações do Fundo, conforme demonstra o balancete contábil (SIGGO), que em janeiro de 2013 
espelhavam os seguintes valores: 
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Ag/Conta Corrente  Banco  Saldo Atual - R$ 

100-044.149-8 BRB CDB:                   5.015.275,06 
FUNDO CP:        5.017.092,57 

4200-5  190.821-9 Banco do Brasil FUNDO CP :          371.324,11 
Total disponível  R$: 10.403.691,74 

Notas: 1- Posição financeira em janeiro/2013, balancete contábil SIGGO/ GDF. 

Avaliação das realizações 

Como vimos anteriormente, no decorrer do exercício de 2013 a execução financeiro-
orçamentário do Fundo correspondeu a 11,8% da dotação autorizada, demonstrando, nesse sentido, que as 
metas deste programa foram parcialmente cumpridas. 

No entanto, convém ressaltarmos que inicialmente estava previsto a execução de 46 
processos, no valor de R$ 1.724.567,92, dos quais 16 tiveram problemas, dentre os quais (08 foram 
arquivados e 05 não entregaram a documentação solicitada). Portanto, desse total conseguimos executar 
(empenhar, liquidar e pagar) 30 processos, no valor total de R$ 1.259.511,10. Assim sendo, fechamos o ano 
pagando cerca de 70% do total dos projetos previsto para pagar em 2013. 

5. Dificuldades encontradas  

Primordialmente, as dificuldades com as quais nos deparamos ficam por conta da escassez de 
recursos humanos e de materiais, justificados por a SECRIANÇA ainda ser uma secretaria nova dentro da 
estrutura administrativa do GDF. No tocante a qualificação, seria interessante a realização de cursos e 
treinamentos no âmbito da gestão pública, gestão de convênios e contratos, prestação de contas e 
orçamento. 
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32. SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  DO DF – UO: 52.101 
A Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil (SEPDC-DF), atual responsável pelo 

Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal, criada pelo Decreto nº. 7.544, de 08 de junho de 1983 e 
reestruturada pelo Decreto nº. 32.716/2011, tem por finalidade coordenar as medidas destinadas a prevenir 
as consequências nocivas de eventos desastrosos e socorrer as populações e as áreas atingidas por esses 
eventos, adotando medidas preventivas, de socorro, de assistência e recuperação, no território do Distrito 
Federal. Tais medidas têm por finalidade a prevenção e a minimização de riscos e perdas a que estão 
sujeitas a população, a reparação de serviços vitais, e o restabelecimento do bem-estar da sociedade 
quando assim exigida. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 04 04 01 01 10 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 50 - 60 - 110 
Requisitados Órgãos do GDF 04 - 31 - 35 

Outros 
Estagiários - 03 - - 03 
Terceirizados (FUNAP) - 02 - - 02 
Total Geral  58 09 92 01 160 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6226 – PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESA STRES 

 
OBJETIVO GERAL:  

Reduzir desastres naturais ou antropogênicos por me io de ações de prevenção, preparação da 
população e respostas a emergências. 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2557 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da 
informação  550.000 0 0 0 
4147 - Mapeamento das áreas de risco  50.000 6.470 6.470 6.470 
0002 - Mapeamento das áreas de risco -Secretaria da Defesa Civil - 
Distrito Federal 50.000 6.470 6.470 6.470 
6093 - Defesa civil junto a comunidade  50.000 638 637,50 638 
0002 - Defesa civil junto a comunidade--Distrito Federal 50.000 638 637,50 638 
6193 - Ações de resposta da defesa civil para atendimento aos 
desastres  50.000 4.969 4.969 4.969 
0002 - Ações de resposta da defesa civil para atendimento aos 
desastres--Distrito Federal 50.000 4.969 4.969 4.969 

Total do programa  700.000 12.077 12.077 12.077 
 

Tem como função a redução de desastres naturais ou antropogênicos por meio de ações de 
prevenção diversas, que envolvem atividades importantes como o constante mapeamento das áreas de 
risco do Distrito Federal, capacitação de pessoas da comunidade por meio de palestras, cursos e encontros 
com a comunidade, capacitação dos servidores, visando à diminuição de possíveis ações de resposta a 
desastres no âmbito do Distrito Federal.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 – Prevenir desastres por meio de mapeamento de todo o território do Distrito Federal visando 
identificar as áreas de risco, propor medidas estru turais e não estruturais às Unidades 
Administrativas e com isso sugerir critérios de ocu pação do solo prevenindo danos e prejuízos 
provocados por desastres naturais e/ou antropogênic os. 
 
Indicadores:  

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Taxa de mapeamento das 
áreas de risco do território do 
DF 

% 45,26% 01/2014 Anual 
14 /  
9,78 

40 /  
45,26 

74 100 
Equipe 

SEPDC DF 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 - Preparar a população do Distrito Federal para  ocorrência de emergências e desastres 
fomentando a realização de projetos de desenvolvime nto de recursos humanos, de mudança 
cultural, de planejamento operacional e de contingê ncia, proteção contra riscos e desastres e 
projetos de mobilização na área de defesa civil. 

 
Indicadores:  

Denominação do Indicador Unidade de 
Medida 

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado 
em 

MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração  

Desejado/Alcançado 
Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Quantidade de cidadãos preparados 
para a prevenção de desastres Unidade 10.534 01/2014 Anual 

3.336 / 
3503 

5.786 / 
10.534 8.936 12.786 

Equipe da 
SEPDC 

 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA:  

6008 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SE GURANÇA PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização  de sistema de informação  550.000 0,00 0 0 
8502 - Administração de pessoal  4.316.283 6.239.588 6.234.283 6.170.241 
8769 - Administração de pessoal-Secretaria da Defesa Civil- Plano 
Piloto 4.316.283 6.239.588 6.234.283 6.170.241 
8504 - Concessão  de benefícios a servidores  840.720 340.280 340.265 340.265 
9585 - Concessão de benefícios a servidores- Secretaria da Defesa 
Civil- Plano Piloto 840.720 340.280 340.265 340.265 
8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais  1.470.000 447.931 447.879 376.765 
9693 - Manutenção de serviços administrativos gerais- Secretaria 
da Defesa Civil- Plano Piloto 1.470.000 447.931 447.879 376.765 

Total do Programa  7.177.003 7.027.799 7.022.428 6.887.271 
 
Tem como função prover os órgãos do Distrito Federal dos meios administrativos necessários 

para implementação da gestão das ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados à 
sociedade pela Defesa Civil do Distrito Federal, inclusive mantendo o pagamento da folha de pessoal dos 
servidores ativos, inativos e pensionistas da pasta. 
 
PROGRAMA:  

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  80.000 25.277 25.277 18.143 
8433 - Reintegra cidadão-Secretaria de Estado de Defesa Civil- SIA 80.000 25.277 25.277 18.143 

Total do Programa  80.000 25.277 25.277 18.143 
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O Programa visa à utilização de sentenciados em trabalhos de baixa complexidade no órgão 

promovendo a reintegração social, novas oportunidades e por conseguinte, a promoção da cidadania ao 
sentenciados do sistema presidiário do Distrito Federal. 

O Programa começou a ser executado no âmbito da SEPDC-DF somente no exercício de 
2013. 

3.  Informações complementares 

No Distrito Federal milhares de edificações não observam a aplicação de rigorosas normas e 
padrões de construção. Algum progresso foi alcançado na área de planejamento, prevenção e minimização 
no Distrito Federal, mas grandes segmentos da população ainda vivem em condições altamente precárias e 
vulneráveis. A maioria dessa população está em áreas que são propensas a fenômenos 
hidrometeorológicos e geológicos que podem produzir perdas de vida humana e significativos danos e, 
ainda, fragilizar o desempenho econômico e o ambiente. 

O principal objetivo concreto é a redução e o controle dos fatores de risco de desastre. Em 
2013 a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal em parceria com a Casa Civil e 
diversos outros órgãos do GDF, numa resposta ao Plano de Contingência para o período chuvoso, 
constituiu um conjunto de ações articuladas para minimização dos riscos e atendimento emergenciais, como 
prática social concentrada para efetividade das ações. 

Algumas ações operacionais de vistorias: 

−  476 comparecimentos; 

− 487 notificações; 

− 112 interdições; 

− 36 desinterdições. 

No ano de 2013, implementou-se ações junto aos acumuladores (pessoas com transtornos 
compulsivos de acúmulo de lixo) na região da Vila Planalto. A operação contou com o apoio das respectivas 
R.A`s, membros do SLU, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Policia Militar. 

Considerando a ação com os acumuladores foi registrada a retirada de 35 toneladas de lixo. 
Abaixo segue uma preocupante evolução de ocorrências e desastres que têm ocorrido no 

Distrito Federal que caracterizam uma evolução análoga a uma tendência mundial. 

 

  

Em 2013 foram feitas vistorias na Esplanada dos Ministérios com especial notificação aos 
Ministérios da Comunicação, Minas e Energia e Planejamento para construção de escadas de emergência. 

Outras ações de vistorias foram para concessão e renovação de licença de funcionamento, 
respectivamente, de depósito de GLP e Postos de Combustíveis e Lojas de Fogos de Artifícios, atuando em 
ocorrências emergenciais envolvendo produtos perigosos em estabelecimentos e localidades. Houve, 
também, atendimento a situações emergenciais com produtos perigosos de natureza Químicos e 
Radiológicos. Os referidos dados estão inclusos no montante das notificações e interdições, anteriormente 
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relatadas. Ainda foram realizadas fiscalizações nas rodovias quanto a movimentação de Produtos 
Perigosos. 

Apesar de um comportamento climático dentro da normal histórica, no período de seca, 
conforme gráfico do INMET, a quantidade de focos de incêndios florestais é considerável. 
 

 

 

 

 
                       Fonte: Relatório Estatístico  de Ocorrências Operacionais/2012 e 2013 – CBMDF 

 

A configuração de informações relacionadas à umidade relativa do ar (URA) que a Defesa Civil 
tomou como base para emissão de alertas à comunidade do Distrito Federal foi baseada nas informações 
do INMET das 18h UTC e que seguem relacionadas abaixo: 
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 O quadro abaixo informa a declaração de Estado de Atenção, Alerta e Emergência no 
período de seca de 2013. 
 

URA Mês Estado  

Entre 20 e 30% Julho Atenção 

Entre 20 e 30% Agosto Atenção 

Entre 15 e 20% Setembro Atenção 

Entre 15 e 20% Outubro  Atenção 

 
Alertas preventivo à população nos meses de seca (Maio a Outubro) em virtude das condições 

climáticas e meteorológicas. Para esses alertas foram utilizados todos meios de comunicação social e o site 
da Secretaria de Defesa Civil. 
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Recomendações emitidas pela Defesa Civil no período de seca: 
 
1. Beber bastante água; 
2. Suprimir o horário de atividades ao ar livre e de exposição ao sol entre às 10h e 17h; 
3. Evitar aglomerações em ambientes fechados; 
4. E outras. 

 
A Defesa Civil declara Estado de Atenção  quando a umidade relativa do ar fica no intervalo de 

20 a 30%, onde desaconselha a prática de exercícios físicos, especialmente entre às 10h e 17h, período do 
dia em que a umidade do ar fica mais baixa. As pessoas devem se prevenir se protegendo do sol em locais 
com áreas vegetadas, consumir bastante água e/ou suco. 

A Defesa Civil declara Estado de Alerta  quando a umidade relativa do ar fica no intervalo de 
12 a 20%, onde desaconselha a prática de exercícios físicos, especialmente entre às 10h e 17h, período do 
dia em que a umidade do ar fica mais baixa. As pessoas devem se prevenir se protegendo do sol em locais 
com áreas vegetadas, consumir bastante água e/ou suco. 

A Defesa Civil declara Estado de Emergência  quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 
12%, onde desaconselha a prática de exercícios físicos, coleta de lixo, entrega de correspondência e 
outras, especialmente entre às 10h e 17h período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. As 
pessoas devem se prevenir se protegendo do sol em locais com áreas vegetadas, consumir bastante água 
e/ou suco. 

Para declarar os respectivos Estados a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do 
Distrito Federal adotou e divulga a escala empírica de Umidade Relativa do Ar como padrão de 
recomendação dos cuidados a serem tomados com a saúde e das ações de Defesa Civil, com base no 
seguinte monitoramento: 

− Estado de Atenção: 5 dias consecutivos  de condições meteorológicas com ocorrências de 
URA (entre 20 e 30%); 

− Estado de Alerta: 3 dias consecutivos  de condições meteorológicas com ocorrências de 
URA (entre 12 e 20%); 

− Estado de Emergência: 2 dias  consecutivos de condições meteorológicas com ocorrências 
de URA abaixo de 12%. 

Foi criada uma Comissão especifica para fazer o levantamento das áreas de risco do Distrito 
Federal. Foram trabalhadas 4(quatro) áreas de risco em situação crítica sendo essas: Sol Nascente 
(Ceilândia), Vicente Pires, Fercal e Vila Rabelo I e II (Sobradinho II). Foram feitas reuniões de 
reestruturação das áreas consideradas como risco muito alto, em parceria, com as R.A. e a Coordenadoria 
das Cidades. Essas reuniões objetivaram a prevenção de desastres antes do período de chuvas, previsto 
para iniciar em meados de outubro. 

Em 2013 a ajuda humanitária no Distrito Federal foi sistematizada para que a Secretaria de 
Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal pudesse cumprir seu papel de aliviar o sofrimento 
humano resultante das situações de desastres, fazendo chegar à ajuda às pessoas que dela necessitam o 
mais rapidamente possível. Ocorreu a disponibilização de colchões, cobertores e telhas para residências 
afetadas por desastres. 

Esta sistematização somente foi possível com reforço das parcerias com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda (SEDEST) e Coordenadoria das Cidades, fazendo 
possível a criação de estoques estratégicos de material de cobertura e abrigamento, água para as 
residências que sofrerem incêndios e com isso obterem uma rápida resposta aos desastres. 
 

Entrega de Materiais de Emergência – Soper 2013  
Localidade (R.A)  Colchão  Cobertor  Telha Cesta Básica  Lona (M)  

Ceilândia 292 248 289 64 17,5 
Estrutural 24 24 100 13 50 
Recanto Das Emas 18 18 100 0 0 
Vicente Pires 3 3 0 0 0 
Sobradinho Ii 0 0 0 1 100 
Samambaia 2 2 14 2 0 
Planaltina 0 0 20 7 0 
Paranoá 2 2 90 3 0 
Itapoã 0 0 30 0 0 
Guara Ii 0 50 0 0 0 

Total    341 347 643 90 167,5 
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A região administrativa que mais vem apresentando problemas com eventos naturais tais como 
vendavais, enxurradas e alagamentos é a Região de Ceilândia com maiores índices de atendimento na 
região do Setor Habitacional Sol Nascente. 
 

 

 

É necessário desenvolver a capacidade da comunidade. Muitos dos habitantes das 
comunidades locais são vítimas potenciais dos efeitos das queimadas. As ameaças podem por em perigo, 
além do meio ambiente, seus bens e suas próprias vidas. Porém, ao mesmo tempo, estas pessoas são a 
maior fonte potencial de conhecimentos locais sobre as situações de ameaças e são depositárias dos 
mecanismos tradicionais para enfrentá-las de forma adequada em seu meio ambiente. 

A abundância de conhecimentos técnicos do Sistema de Defesa Civil não alcançam 
automaticamente as populações em risco. Para dar conhecimento às populações em risco é necessário 
transmitir informações de maneira que a experiência guarde estreita semelhança com sua própria 
percepção de necessidades. É indispensável levar a cabo um programa de conscientização pública 
sustentável junto a chacareiros e comunidades próximas reservas florestais. 
 

Atividades: 
 

 
 
. 

  
; 
  

Materiais de Emergência - Soper 2013

CEILÂNDIA

ESTRUTURAL

RECANTO DAS EMAS

VICENTE PIRES

SOBRADINHO II

SAMAMBAIA

PLANALTINA

PARANOÁ

ITAPOÃ

GUARA II

Acompanhamento de Rachaduras e Danos Estruturais no 

Condomínio da SQN 405 – Bloco A – Asa Norte – Brasília/DF; 

 

Imóvel Residencial com abalo de estrutura. Fonte: SEPDC-DF 
2013 

Acompanhamento de Desastre Natural que culminou em 
destelhamento e queda de paredes de casas no Setor 
Habitacional Sol Nascente 

 

Moradora do local que sofreu com Vendaval. Fonte: SEPDC-DF 
2013 
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Acompanhamento diário de implosão na DF – 150 – Grande 

Colorado;

.  

Reunião com servidores de órgãos envolvidos na implosão Fonte: 
SEPDC-DF 2013.  

 

Contenção de mancha de óleo pelo Corpo de Bombeiros/DF.. 

 Acompanhamento de contaminação com óleo no Lago Paranoá. 

 
Fonte: SEPDC-DF 2013 

Acompanhamento de Erosão Avenida Elmo Serejo 

Erosão e desabamento causados pelas fortes chuvas no local.  

 
Fonte: SEPDC-DF 2013. 

 

Contensão de novos desmoronamentos de terra com colocação 
de lonas.  

 
Fonte: SEPDC-DF 2013. 

Colocação de cascalho grosso para conter avanço da erosão 

 

 Fonte: SEPDC-DF 2013. 
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Acompanhamento de Risco de Desabamento no Setor Hab itacional Pôr do Sol;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acompanhamento de desabamento de laje no Walmart Ag uas Claras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 

Demonstração Gráfica 

Com base nas informações acima, segue o quadro gráfico das atividades de monitoramento: 
 

Vistorias Técnicas de Monitoramento 

Localidade  Quant. Visitas 

Condomínio SQN 405 07 

Setor Sol Nascente – Ceilândia 05 

Implosão DF – 150  47 

Lago Paranoá 03 

Avenida Elmo Serejo - Taguatinga 13 

Setor Habitacional Pôr do Sol - Ceilândia 09 

Supermercado Walmart - Águas Claras 07 

Barraco próximo à encosta: Risco de desabamento.  

 
Fonte:  SEPDC-DF 2013 

Desabamento de encosta – Quadra 701 Pôr do Sol.  

 
Fonte: SEPDC-DF 2013  

Excesso de peso na laje causou soterramento de veículos.  

 

Fonte: SEPDC -DF 2013 

Possível falha no projeto estrutural pode ter causado queda de laje.  

 

Fonte: SEPDC-DF 2013 . 



Relatório Anual de Atividades – Secretaria de Proteção e Defesa Civil - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1624 

 

 

Gráfico de Monitoramento 

 

 

Atividades de Capacitação – Cursos e palestras ofer ecidos durante o exercício de 2013. 

 
I) Curso Básico de Defesa Civil – CBDC – 4 (quatro)  horas aula 

 No exercício de 2013 o foco da capacitação no Curso Básico de Defesa Civil foi a 
comunidade, foram instruídas 737 (setecentos e trinta e sete) pessoas, a maioria delas participantes do 
Programa Fábrica Social do GDF. O curso consiste numa primeira apresentação do conceito de Defesa Civil 
às pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de contato com o tema apesar de conviverem o tempo todo 
com pequenos incidentes e com desastres maiores. O grande objetivo é que o conhecimento seja 
disseminado seja entre os entes familiares, vizinhos, colegas de trabalho, e que cada um sinta-se 
responsável pela proteção de sua comunidade.  

 

II) Curso Básico de Capacitação em Defesa Civil – C BADEC – 20 (vinte) horas-aula 

O Curso Básico de Capacitação em Defesa Civil formou no exercício de 2013, voluntários e 
agentes públicos, entre esses, Bombeiros Militares do Distrito Federal – CBMDF; Bombeiros Militares 
oriundos da Força Nacional de Segurança – FNS e novos servidores da Secretaria de Estado de Proteção e 
Defesa Civil, num total de 461 (quatrocentos e sessenta e um) pessoas. O objetivo dessa capacitação, em 
especial, é atender a necessidade de habilitar pessoas que já atuam ou pretendem atuar na área da Defesa 
Civil e que necessitam de conhecimentos e/ou habilidade para exercerem as atividades básicas de Defesa 
Civil no Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal.  

 

III) Palestras nas escolas – Apresentação de Ações de Defesa Civil nas Escolas (horas-aula) 

Durante o exercício de 2013, 1.555 (mil quinhentos e cinquenta e cinco) alunos da rede pública 
de ensino do Distrito Federal receberam a visita de instrutores da Secretaria de Estado de Proteção e 
Defesa Civil que apresentaram de forma simples e dinâmica as ações da Defesa Civil com o objetivo de 
conscientizar alunos e professores sobre a importância da prevenção de riscos e desastres. Com o tema 
“Educar para prevenir” os Agentes de Defesa Civil apresentam o que é Defesa Civil, informações sobre 
voluntários da Defesa Civil, plano de evacuação em caso de emergência, dicas sobre um lar seguro, 
primeiros socorros entre outros. 
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IV) Projeto Ginástica com Saúde 

 O Projeto Ginástica com Saúde tem como objetivo mobilizar a comunidade para praticar 
atividades físico-ocupacionais, socioculturais e relacionadas à saúde, bem estar, qualidade de vida. São 
oferecidas aulas de alongamento e dança de salão. O projeto é realizado na Sede da Defesa Civil na 
Ceilândia, Associação dos Idosos na QNL – Taguatinga, Associação de Moradores do Sol Nascente – 
Ceilândia, postos de saúde nº 06 e 09 do Setor P. Sul e tem como público principal pessoas da melhor 
idade.   

Além dos mencionados acima a Secretaria oferece outros cursos de acordo com a demanda da 
população e dos órgãos ligados à área de atuação segurança e proteção da sociedade, seguem abaixo: 

− Curso Bases Administrativas para a Gestão de Riscos – BAGER (36 horas-aula); 
− Curso de Preparação para Instrutores – CPI (40 horas-aula); 
− Curso de Primeira Resposta para Emergências com Produtos Perigosos - CREPP (35 

horas-aula); 
− Curso para Agente de Fiscalização do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 

CBFTRPP (35-horas-aula). 
 

São temas de palestras com foco em prevenção e em preparação para emergências e 
desastres: 

− Desastres naturais e o papel da Defesa Civil e demais atores diante destas 
catástrofes naturais; 

− Noções de Defesa Civil e Percepção de Riscos; 
− Ações de Proteção Civil para o Período de Seca; 
− Ações de Proteção Civil para o Período Chuva; 
− Ações de Proteção Civil para Grandes Eventos; 
− Ações de Proteção Civil para o uso Seguro de Fogos de Artifício; 
− Segurança no Transporte e Manuseio de Produtos Perigosos; 
− Patologia das Edificações; 
− Acidentes Domiciliares. 

 
 Números referentes às Atividades de Capacitação – Cursos Oferecidos durante o exercício 

de 2013: 
− CBADEC – 461 pessoas capacitadas; 
− CBDC - 737 pessoas capacitadas; 
− Palestras (com foco na prevenção) – 1.555 pessoas capacitadas; 
− Palestras (com foco em preparação para emergências) – 140 pessoas capacitadas; 
− Ginástica com Saúde – 3.850 atendimentos. 

Nos últimos anos, as questões ambientais ganharam visibilidade e passaram a ocupar lugar de 
destaque na agenda de muitos países e também do Brasil. Desastres naturais (aqueles relacionados a 
aspectos do clima) como inundações, enchentes, ciclones tropicais, secas, incêndios florestais e ondas de 
calor afetam hoje populações em todo o mundo. 

Segundo dados da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, das Organizações 
das Nações Unidas (EIRD/ONU), todos os anos mais de duzentos milhões de pessoas são afetadas por 
secas, inundações, ciclones, terremotos, deslizamentos de terra, incêndios florestais e outras ameaças. E 
de acordo com o relatório do IPCC (Painel Intergovernamental para Mudanças do Clima), publicado em 
2007, há uma estreita relação entre as mudanças climáticas e os desastres naturais o que configura um 
aumento da frequência destes. 

Junto ao processo de mudanças climáticas e aumento da ocorrência de desastres naturais 
assistimos ao crescimento de populações e o aumento da densidade urbana. Hoje mais de 3 (três) bilhões 
de pessoas – metade da população mundial - vive em áreas urbanas. E essa realidade não é diferente no 
Distrito Federal - DF. 

A rápida urbanização em muitas regiões do Distrito Federal trouxe oportunidades de 
prosperidade a muitas pessoas. No entanto, altos índices de densidade populacional podem configurar-se 
como uma causa de riscos em áreas ocupadas desordenadamente e onde a infraestrutura e serviços 
essenciais ainda são escassos. 



Relatório Anual de Atividades – Secretaria de Proteção e Defesa Civil - 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1626 

 

Assim, os desafios impostos pelas ameaças naturais associadas ao rápido crescimento do DF, 
que ampliam e intensificam as vulnerabilidades socioambientais, exigem do Governo do Distrito Federal- 
GDF um detalhado planejamento para a gestão de riscos, com foco na urbanização sustentável que 
pressupõe a integração econômica e ambiental, a garantia de acessibilidade, infraestrutura, serviços, 
mobilidade, habitação, inclusão social, além do empoderamento das comunidades para que estas sejam 
capazes de planejar e gerir, de maneira eficaz, suas adversidades e estabelecer uma convivência positiva 
com os riscos existentes e construindo regiões administrativas mais resilientes e seguras. 

O objetivo geral da Secretaria de Defesa Civil é a redução e prevenção de riscos de desastres.  
Uma das atividades fins é o Levantamento de Área de Risco do Distrito Federal, onde são realizadas visitas 
in loco para a identificação dessas áreas, considerando que o termo Risco (R) é definido pela relação 
proporcional entre Ameaça (A) e Vulnerabilidade (V) (R = A x V). 

 
Seguindo essa base, o gerenciamento de risco tem que formular cinco estratégias indispensáveis: 
 

1. Identificação dos riscos (conhecimento do problema); 
2. Análise e levantamento dos riscos; 
3. Adoção de medidas não estruturais com implantação de planos preventivos e de 

contingência, com monitoramento e atendimento das situações de emergência; 
4. Adoção de medidas estruturais para a redução de riscos e prevenção de desastres;  
5. Informação pública e capacitação para prevenção de riscos e de desastres e autoproteção. 

O levantamento e análise dos riscos foram realizados por meio de visita de campo de agentes de 

defesa civil às áreas de risco e seguiram o seguinte procedimento para levantamento e registro de 

informações: 

� Agente 1 : Reconhecimento da área local e articulação com os moradores e representantes 
de instituições públicas e privadas; 

� Agente 2 : Responsável pelo registro fotográfico dos pontos de risco; 
� Agente 3 : Preenchimento da Planilha Descritiva com informações dos pontos plotados 

(endereço da residência, grau do risco da moradia, tipologia da construção, descrição do cenário, etc.); 
� Agente 4 : Desenho do Croqui das ruas e das casas mapeadas e pontuação do mapa com 

as tachas coloridas identificadas pelas cores verde (risco médio), amarelo (risco alto), vermelho (risco muito 
alto) e azul (complexo com várias residências sem número); e 

� Agente 5 : Levantamento com utilização do programa GPS Essential, de acordo com o grau 
de risco definido, seguindo número do ponto correspondente ao endereço existente na Planilha Descritiva. 
  

Região Administrativa Ceilândia – Trecho 1 – Pôr do Sol 
Delimitação de área de risco (mancha)  
 

 
Fonte: SEPDC-DF 2013. 

 

Região Administrativa Ceilândia – Trecho 1 – Pôr Do Sol 

  

 
Fonte: SEPDC-DF 2013. 
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No exercício de 2013 houve uma alteração na forma de identificar os pontos como área de 

risco para elaboração do Mapa de Inventário de Áreas de Risco. Inicialmente o levantamento era feito por 
unidade residencial, no ano de 2013 passou a ser feito por manchas, ou melhor, pequenas regiões. A 
alteração foi necessária tendo em vista a dificuldade de identificação de endereçamento em diversas 
regiões do Distrito Federal caracterizadas como áreas de ocupação irregular.   

Foi realizado no ano de 2013, levantamento de áreas de risco sendo concluídos Mapas de 
Inventário em 17 Regiões Administrativas, atingindo 75 % (setenta e cinco por cento) das regiões a serem 
mapeadas conforme Plano Plurianual - PPA 2012/2015. Foram visitados mais de 200 (duzentos) pontos nas 
regiões abaixo relacionadas:  

− RAIII Taguatinga; 

− RAVII Paranoá; 

− RAIX Ceilândia; 

− RAXII Samambaia; 

− RAXIII Santa Maria; 

− RAXIV São Sebastião; 

− RAXV Recanto das Emas; 

− RAXXI Riacho Fundo I; 

− RAXXIII Varjão; 

− RAXXV SCIA - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Cidade Estrutural e Cidade 
do Automóvel). 

Com os dados finais dos Mapas de Inventário foram realizadas propostas de ações e medidas 
estruturais para as Unidades Administrativas e Órgãos diretamente ligados à dinâmica, para que assim 
fossem tomadas decisões estratégicas para sanar ou minimizar os problemas encontrados.  

 

  

Delimitação de área de risco (mancha)   

 
Fonte: SEPDC-DF 2013.  

 

Setor de Inflamáveis - SIA 

 
Fonte: SEPDC-DF 2013.  
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Regiões Administrativas Visitadas no Ano de 2013  
Para Levantamento de Áreas de Risco 

Região 
Administrativa Localidades Tipos de Risco Tipo de Risco 

Predominante 

RAIII Taguatinga 
Margens e proximidades do Ribeirão Taguatinga (Córrego 
Belchior). Baixo e Alto Alto 

RAVII Paranoá 

Altiplano Leste; 
Chácara Bela Vista e proximidades; 
Chácara 56; 
Paranoá II; 
Barragem do Paranoá; 
Companhia Energética de Brasília – CEB (entre a entrada 
principal e a usina); 
Núcleo Rural Boqueirão; 
Parque Ecológico Cachoeirinha; 
Residências Próximas ao Rio Bartolomeu. 

Baixo, Alto e Muito 
Alto Muito Alto 

RAIX Ceilândia Trecho 1 Sol Nascente. Alto e Muito Alto Muito Alto 
 Trecho 1 Por do Sol. Baixo e Muito Alto Muito Alto 

RAXII Samambaia Córrego Belchior. Alto Alto 
RAXIII Santa Maria Condomínio Porto Rico. Alto e Muito Alto Alto 

RAXIV São 
Sebastião 

Quadra 305 Conjunto 13 e 14, Residencial Oeste – Morro do Preá; 
Quadra 11 Conjunto Q – Morro Azul; 
Rua da Gameleira – Centro; 
Rua 12ª – Vila Nova; 
Rua 14 a partir da casa 600; 
Rua da Embaixada – Vila do Boa; 
Chácara Santa Fé nº 301/ Chácara São Rafael nº 130 – Nacional; 
Rua 04 Lotes 110, 120, 121 – Morra da Cruz. 

Baixo, Alto e Muito 
Alto 

Baixo 

RAXV Recanto 
das Emas 

Ponte do Córrego Monjolo; 
Núcleo Rural – Fazenda Monjolo; 
Quadra 406 margeando os conjuntos U e E. 

Baixo e Alto Alto 

RAXXI Riacho 
Fundo I 

Chácara 25ª – Avenida Kanegai; 
Chácara 24 a 30; 
Ponte Chácara 142; 
Placa das Mercedes; 
Condomínio Califórnia; 
Vale da Benção (Chácara Matadouro); 
Chácara 25B – Avenida Kanegai; 
Chácara 31 e 32. 

Baixo, Alto e Muito 
Alto Muito Alto 

RAXXIII Varjão Proximidades do Parque Ecológico do Varjão. Baixo, Alto e Muito 
Alto 

Baixo 

RAXXV SCIA - 
Setor 

Complementar de 
Indústria e 

Abastecimento 
(Cidade Estrutural 

e Cidade do 
Automóvel) 

Quadra 17, Conjunto 05 – Santa Luzia; 
Quadra 08 Santa Luzia; 
Quadra 04 Conjuntos 14,15 e 16 – Setor Norte; 
Quadra 03 Conjuntos 03,04 e 06 – Próximo a Quadra 12; 
Quadra 12 – Área de Expansão; 
Quadra 06 Conjuntos 14 e 19 – Setor Oeste; 
Setor Central Área Especial 1 a 21; 
Lixão da Estrutural. 

Alto e Muito Alto Muito Alto 

RAXXVII Jardim 
Botânico 

Avenida do Sol; 
Condomínio Ouro Vermelho I; 
Condomínio Ouro Vermelho II; 
Condomínio Quintas Bela Vista; 
Condomínio Quintas da Alvorada; 
Condomínio Quintas do Sol; 
Condomínio Rural Itaipú; 
Condomínio Solar da Serra; 
Condomínio Verde; 
Fazenda Taboquinha; 
Condomínio Vila da Mata; 
Condomínio Village Alvorada I; 
Condomínio Village Alvorada II; 
Condomínio Ville de Montagne; 
Condomínio Belvedere Green; 
Condomínio Empório da Mata; 
Condomínio Residencial Interlagos; 
Jardim Botânico V; 
Condomínio Jardins do Lago; 
Condomínio Morada de Deus; 
Rua da Escola CEIEIC – Centro Integrado de Educação Irmãos 
Carvalho. 

Baixo e Alto Alto 

RAXXVIII Itapoã Condomínio Entrelagos. Muito Alto Muito Alto 
RA XXIX SIA - 

Setor de Indústria 
Setor de Inflamáveis (SIN) – Na Área do Parque Ezechias 
Heringer (Parque Ecológico do Guará) – Área 30; Alto e Muito Alto Alto 
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Região 
Administrativa Localidades Tipos de Risco Tipo de Risco 

Predominante 
e Abastecimento Setor de Inflamáveis (SIN) – Na Área do Parque Ezechias 

Heringer – Chácara atrás da LIQUIGÁS; 
Setor de Inflamáveis (SIN) – Na Área do Parque Ezechias 
Heringer (Parque Ecológico do Guará) - Atrás da LIQUIGÁS; 
Setor de Inflamáveis (SIN) – Setor Habitacional ASCHAGAS; 
Setor de Inflamáveis (SIN) - Margeando a linha férrea e 
Condomínio Resplendor; 
Setor de Inflamáveis (SIN) – Distribuidora de GLP LIQUIGÁS. 

 
Uma das atividades precípua é atuar de maneira sistêmica e articulada na elaboração e 

implementação e difusão de uma Política Pública de Proteção e Defesa Civil preocupada na construção de 
comunidades mais seguras, o que significa, necessariamente, o fortalecimento dos indivíduos e das 
comunidades, em especial àquelas que vivem em áreas de risco.  

Isto significa que as atividades propostas estão inseridas dentro das ações de gerenciamento 
de riscos e desastres, e envolvem ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. 
Estas ações funcionam como um sistema integrado de fortalecimento de redes comunitárias e de prestação 
de serviços por parte do Estado. 

Na prevenção e mitigação de riscos de desastres ressalta-se a motivação, elaboração e 
difusão de informações que incentivem a percepção de riscos, sempre pensando nas comunidades e suas 
características. Não se pode desconsiderar a cultura, a realidade em que vive a população, e o fato de que 
a formação de uma cultura de prevenção é uma atividade de médio e longo prazo. Para conseguir isto é 
necessária uma mudança de mentalidade, que pode ocorrer da melhor forma mediante a implantação de 
Coordenações Regionais de Proteção e Defesa Civil (envolvendo o poder público), a motivação e 
consolidação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, a orientação sistemática de famílias e 
educação de jovens, com o objetivo de estabelecer vínculos entre o comportamento de pessoas e 
comunidades, a vulnerabilidade, o manejo do risco e o desenvolvimento sustentável.  

As ações ora encaminhadas no presente relatório têm como objetivo comum fortalecer o papel 
de protagonista da população, em especial dos moradores de áreas de risco, incluindo-os de maneira 
efetiva no processo de gestão integrada de risco que visa destacar a problemática, analisar as 
vulnerabilidades e identificar os diferentes tipos e graus de risco, além das possibilidades e caminhos para a 
minimização ou reversão destes, modificando, assim, a realidade local.  
 
Implantação e Operacionalização de Coordenações Reg ionais de Proteção e Defesa Civil 
 

Em observação ao Decreto nº 21.626, de 23 de outubro de 2000, alterado pelo Decreto nº 
33.628, de 20 de abril de 2012, combinado com o Decreto nº 34.513, de 11 de julho de 2013, que institui o 
Sistema de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil 
em conjunto com as Administrações Regionais devem promover a implantação e operacionalização das 
Coordenações Regionais de Proteção e Defesa Civil - CORPDEC.  

A CORPDEC é o órgão responsável pelo planejamento, articulação, mobilização e gestão das 
ações de Proteção e Defesa Civil no âmbito da Administração Regional e seu adequado funcionamento 
culmina na elaboração dos Planos Regionais de Redução de Risco e Planos Regionais de Contingência. 

Foram implantadas 04 CORPDEC nas Regiões Administrativas do Gama, Guará, Santa Maria, 
Santa Maria e Recanto das Emas. 
Implantação de ações não estruturais de redução de risco 

a) Implantação e Operacionalização de Núcleos Comun itários de Proteção e Defesa Civil 
 

A Política Nacional de Defesa Civil aponta o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - 
NUPDEC como o elo mais importante de Sistema Nacional de Defesa Civil.  

O Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil é formado por um grupo comunitário 
organizado em uma determinada localidade, bairro, rua, edifício, associação comunitária, entidade, entre 
outros, que participa de atividades de Proteção e Defesa Civil como voluntário. A instalação do NUPDEC é 
prioritária em áreas de risco de desastres e tem por objetivo organizar e preparar a comunidade local a dar 
a pronta resposta aos desastres. O NUPDEC deve reunir-se, frequentemente, em local determinado para 
elaborar o planejamento das atividades que deve conter: nome, telefone e endereço do coordenador da 
equipe; e nome, telefone e endereço dos membros das equipes; recursos disponíveis e necessários para o 
desenvolvimento das atividades de Proteção e Defesa Civil na localidade;· as atividades a serem 
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desenvolvidas pelas equipes de trabalho;· as metas a serem alcançadas; o prazo de duração dos trabalhos 
e a Avaliação do desempenho das atividades. 

No ano de 2013 foram instalados 28 novos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 
atuando em 42 localidades nas Regiões Administrativas do Gama, Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, 
Recanto das Emas, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento e Vicente Pires. 

 

Nº Região Administrativa Cadastro de 
Voluntários  

CORPDEC 
Implantada 

NUPDEC’s Implantadas  
Núcleos  Localidades  

01 RAI Brasília -- -- --  

02 RAII Gama 18 01 05 Setor Oeste QD 11- 30-31/SETOR Leste QD 
05 

03 RAIII Taguatinga 19 -- 11 
QNL 03-15/QNM 34/ CSE 07/QSE 07/QNE 33 
QSD 30/QND 32/QNJ 18 

04 RAIV Brazlândia 01 -- -- QD 08 NORTE CASA 146 

05 RAV Sobradinho 12 -- -- 
Qr4 cj A cs 26 / QR 19 CJ 05 LT 09 / QMS 44-
CS 04 / Q.02 cj A5 bl A apt n214/ Qd 8 cj E cs 
03 Qd 15 Area especial n 02 /  

06 RAVI Planaltina 22 -- -- 

CR 83 Casa 11 / CR 76 Casa 94 / CR 29 
CASA 11B / Q. 04 cj 04K cs 09 / Cr 90 Casa 
50 Vale do Amanhecer / CR 73 Casa 133 / 
CR 74 CASA 84 / Cr 70 Casa 206 / CR 57 CS 
27ª / CR 88 CS 56  

07 RAVII Paranoá -- -- --  
08 RAVIII Núcleo Bandeirante 02 -- 01 SMPW Trecho 01 

09 RAIX Ceilândia 43 -- 10 QNO17/QNM18/QNR04/QNN20/QNN 
31/QNN07/QNN03/QNO13/QNO19 

10 RAX Guará 04 01 02 QE 05 / QI 01 / QE 19 / QE 40 
11 RAXI Cruzeiro 01 -- -- -- 
12 RAXII Samambaia 04 -- 04 QR 410/QR 410/QR 223/QR 827 
13 RAXIII Santa Maria 03 01 02 QR 303/CL 212 
14 RAXIV São Sebastião 02 -- -- R 12 Casa 140 B - Vila Nova 
15 RAXV Recanto das Emas 03 01 02 QD 201/QD 300 
16 RAXVI Lago Sul -- -- -- -- 
17 RAXVII Riacho Fundo -- -- -- -- 
18 RAXVIII Lago Norte -- -- -- -- 
19 RAXIX Candangolândia -- -- -- -- 
20 RAXX Águas Claras 02 -- -- Q5 07 Pç 200 Lote 01 Apto.102 
21 RAXXI Riacho Fundo I -- -- -- -- 
22 RAXXII Sudoeste/Octogonal -- -- -- -- 
23 RAXXIII Varjão -- -- -- -- 
24 RAXXIV Park Way 01 -- -- SMPW Q. 01 Conjunto 01 Lote 09 Casa 02 

25 

RAXXV SCIA - Setor 
Complementar de Indústria e 
Abastecimento (Cidade 
Estrutural e Cidade do 
Automóvel) 

11 -- 05 QD 01/QD 02/QD 03/S-E QD 02 

26 RAXXVI Sobradinho II 04 -- -- 
AR 18 Conj. 02 Casa 31 / QR 04 CJ A Casa 
42 

27 RAXXVII Jardim Botânico -- -- -- QD 08 Norte Casa 146 
28 RAXXVIII Itapoã -- -- -- -- 

29 
RA XXIX SIA - Setor de 
Indústria e Abastecimento -- -- -- -- 

30 RA XXX Vicente Pires 03 -- 03 RUA 08/RUA 24/RUA 08 
31 RA XXXI Fercal -- -- -- -- 

Total 155 04 45 60 Localidades  
 

b) Cadastro e Capacitação de Agentes Voluntários de  Proteção e Defesa Civil 
Há realização de ações que contribuem no preparo da comunidade para a possível situação de 

desastre, a partir de um olhar ampliado sobre as relações que as pessoas estabelecem entre si, com os 
espaços e com o ambiente; auxilia no fortalecimento das relações comunitárias, favorecendo que se 
agreguem as capacidades e competências das comunidades para solucionar as crises locais, por meio da 
criação de redes formais e informais; além de desenvolver ações orientadas à promoção de uma cultura de 
redução de riscos de desastres, mobilizando potenciais de ação e habilidades para enfrentar estas 
situações. 

Nessa perspectiva foram realizadas as seguintes ações: 
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− 45 novos cadastros de voluntários de Proteção e Defesa Civil junto às Regiões 
Administrativas do Gama, Ceilândia, São Sebastião, Recanto das Emas e Setor Complementar de Indústria e 
Abastecimento; 

− Realização Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e 
Voluntariado”  no dia 18/06/2013 no Vale do Amanhecer com participação de 26 voluntários; 

− Realização Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e 
Voluntariado”  no dia 03/07/2013 na Vila Rabelo com participação de 30 voluntários; 

− Participação no simulado “treinamento de combate a vazamento no Simulador de Dutos” 
na TRANSPETRO- de Brasília (SIA) no dia 05/07/2013, com participação de 05 Voluntários; 

− Realização Oficina “Comunicação de Risco e Preparação para Emergências  e Desastres”  
nos dias 09 a 12/07/2013 no CENAD com participação de 08 voluntários; 

− Realização Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e 
Voluntariado”  no dia 22/08/2013 na Administração Regional de Sobradinho com participação de 23 
voluntários; 

− Realização Orientação casa a casa “Cidadãos Preparados, Comunidade Protegida”  com 
entrega de material educativo nos dias 03, 07 e 08/10/2013 no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia que 
atingiu 2.100 moradores; 

− Participação ”Simulado de Vazamento de Óleo Diesel”, O objetivo do simulado é 
aperfeiçoar, acompanhar e avaliar o tempo de articulação e resposta dos órgãos envolvidos. Com participação 
de 10 Voluntários;  

− Realização Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e 
Voluntariado”  no dia 19/10/2013 Agua Quente-Recanto Emas com participação de 395 moradores e 
Voluntários. 

− Promoção do Curso Básico de Proteção e Defesa Civil/CBADEC  no período de 21/10 a 
25/10/2013 com a participação de 06 Agentes Voluntários; 

− Realização da palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e 
Voluntariado” no dia 26/10/2013 na cidade Estrutural, com a participação de 15 líderes comunitários; 

− - Realização da palestra “Proteção e Defesa Civil nas Escolas: Prevenção e A ção”  no dia 
29/11/2013 no Centro de Ensino Fundamental 32 na Região Administrativa de Ceilândia que atingiu um 
público de 366 pessoas entre estudantes, professores e funcionários da escola; 

− Realização da palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e 
Voluntariado”  nos eventos do Projeto “GDF Junto Com Você”  nas cidades, São Sebastião, Sobradinho II, 
Ceilândia, Planaltina e Gama que atingiu um público de 290 pessoas; 

− Realização da palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e 
Voluntariado”  no dia 19/12/2013 no evento “Natal Solidário” na cidade Sol Nascente-Ceilândia/DF que 
atingiu um público de 120 pessoas. 
Capacitação e Preparação de Agentes de Proteção e D efesa Civil 

Descrição Atividade 
Público Atingido  

Agentes 
Públicos 

Cidadãos/  
Voluntários 

 Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e Voluntariado”  no dia 
18/06/2013 no Vale do Amanhecer. 0 26 

Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e Voluntariado”  no dia 
03/07/2013 na Vila Rabelo.  0 30 

Oficina “Comunicação de Risco e Preparação para Emergências  e Desastres”  nos dias 09 a 
12/07/2013 no CENAD. 0 08 

Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e Voluntariado”  no dia 
22/08/2013 na Administração Regional de Sobradinho.  0 23 

Orientação casa a casa “Cidadãos Preparados, Comunidade Protegida”  com entrega de 
material educativo nos dias 03, 07 e 08/10/2013 no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia. 0 2.100 

Orientação casa a casa “Cidadãos Preparados, Comunidade Protegida”  com entrega de 
material educativo nos dias 11 e 12/11 no Condomínio Por do Sol em Ceilândia. 0 1.200 

Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e Voluntariado”  no dia 
19/10/2013 Setor Habitacional Água Quente/ Recanto das Emas. 0 395 

 Curso Básico de Proteção e Defesa Civil - CBADEC  nos dias 21/10 a 25/10/2013 na Sede da 
Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do DF. 0 06 

Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e Voluntariado”  no dia 
26/10/2013 na Cidade Estrutural. 0 15 

Orientação casa a casa “Cidadãos Preparados, Comunidade Protegida”  com entrega de 
material educativo nos dias 20 e 21/11/2013 na Região Administrativa de Vicente Pires. 

0 1.300 
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Descrição Atividade 
Público Atingido  

Agentes 
Públicos 

Cidadãos/  
Voluntários 

Palestra “Proteção e Defesa Civil nas Escolas: Prevenção e A ção”  no dia 29/11/2013 no 
Centro de Ensino Fundamental 32 na Região Administrativa de Ceilândia. 0 366 

Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e Voluntariado”  nos eventos 
do Projeto “GDF JUNTO COM VOCÊ”  nas cidades Ceilândia - DF.  0 290 

Palestra “Proteção e Defesa Civil: Organização, Ações Globai s e Voluntariado”  no dia 
19/12/2013 no evento “Natal Solidário” na cidade Sol Nascente/ Ceilândia-DF. 0 120 

Total  0 5.879 
 

c) Orientação à população das áreas de risco e Ajud a Humanitária 

A Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil é a responsável pelo gerenciamento direto 
de riscos de desastres no Distrito Federal, e acha de suma importância a inclusão dos aspectos subjetivos 
nas intervenções que envolvem a gestão de riscos. As pessoas afetadas por desastres precisam ter acesso 
ao suprimento de suas necessidades básicas como água, alimentação, abrigo e medicamento, mas é 
preciso considerar que, além da dimensão objetiva das perdas materiais, é o ser humano que está em 
questão. 

Nesse sentido, em 2013, as ações de visita a residências, informação a população e ajuda 
humanitária foram sistematizadas para que a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil pudesse 
cumprir seu papel de educação popular e aliviar o sofrimento humano resultante das situações de desastres 
como segue: 

− Orientação casa a casa no projeto “Cidadãos Preparados, Comunidade Protegida”  com 
entrega de material educativo nos dias 11 e 12/11 nos trechos I, II e III do Setor Habitacional Por do Sol em 
Ceilândia atingindo um público de 1.200 pessoas; 

− Orientação casa a casa no projeto “Cidadãos Preparados, Comunidade Protegida”  com 
entrega de material educativo nos dias 20 e 21/11/2013 na Região Administrativa de Vicente Pires atingindo 
um público de 1.300 pessoas; 

− Apoio ao planejamento e consolidação das ações dos Núcleos Comunitários de Proteção e 
Defesa Civil na Zona Oeste do Condomínio Sol Nascente em Ceilândia, no período de agosto de 2013; 

− Monitoramento dos principais pontos de risco do Setor Habitacional Sol Nascente, com a 
participação do Prefeito Comunitário e lideranças comunitárias da localidade no período de setembro de 2013; 

− Estabelecimento da rotina de comunicação de risco com os Agentes Voluntários de Defesa 
Civil que atuam no Setor Habitacional Sol Nascente em Ceilândia no período de setembro de 2013; 

− Encaminhamento de relatório técnico contendo as necessidades de ações estruturais nas 
áreas de remoção da Vila Madureira no Trecho 01 do Setor Habitacional Sol Nascente no período de 
setembro de 2013; 

− Instalação de placas de sinalização para áreas de risco nos principais pontos de risco da 
região do Sol Nascente no período de outubro de 2013: Chácara74, próximo a Erosão do córrego da coruja; 
Chácara 54A, Condomínio Araras; Chácara 39, final da Rua 02, Trecho I; Chácara162, Rua Zélia Macalão, 
Trecho I; Chácara 76, Trecho III, próximo ao aterro da erosão; 

− Realização de cadastro social, para levantamento de necessidades de ajuda humanitária, no 
Trecho III, do Setor Habitacional Sol Nascente nos meses de outubro a dezembro de 2013. As informações 
coletadas foram encaminhadas a Subsecretaria de Operações para distribuição de materiais de emergência 
(colchões, cobertores, cestas básicas) e à Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda 
para disponibilização do aluguel solidário em casos de desalojamento. 

Implementação de projetos de voluntariado com objetivo estabelecer um vínculo entre 
comunidade, voluntários e Defesa Civil nas atividades de prevenção de riscos e de preparação diante de 
ameaças de desastres, tendo em vista preservação da vida humana. 

O serviço voluntário, realizado por pessoas da própria comunidade, sem nada pedir em troca, é 
um exercício de cidadania, além de fortalecer a ação dos servidores da Defesa Civil do Distrito Federal. 
Essa iniciativa permite, aos cidadãos participar das ações da Defesa Civil nas respectivas localidades. 
Sendo destacados os seguintes eventos conforme segue:  
 
I) Natal no Hospital de Sobradinho  

  Dia: 19/11/2013 
Horário: 09hs às 11hs 
Local: Pediatria do Hospital de Sobradinho 
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Resumo do evento:  Foram atendidas 80 (oitenta) crianças que estavam internadas na 
unidade, com distribuição de brinquedos e diversas brincadeiras, com os pais, acompanhantes e equipe de 
enfermagem, momento em que foi abordada a importância do trabalho da Defesa Civil.  
 

 

II) Governo da Gente – Sobradinho II 

Dias: 22, 23 e 24/11/2013 
Horário: 08hs às 20hs 
Local: Sobradinho II 

Resumo do evento:  Dentro da standard houve revezamento entre os agentes, ficando dividido 
em dois turnos, sendo distribuído panfletos referente de prevenção durante o período de chuva e o 
esclarecimento de dúvidas junto à comunidade sobre o serviço de voluntariado.  
 

III) Visita a Região Administrativa de Fercal  

Dia: 20/11/2013  
Horário: 14hs às 18hs 
Local: Associação dos Moradores da Fercal 

Resumo do evento:  Reunião realizada na Associação dos Moradores da Fercal onde a 
população foi orientada quanto ao papel da Defesa Civil na sociedade, sendo cadastrados 19 (dezenove) 
pessoas que se voluntariaram para fazer parte da equipe de voluntários, especialmente se dedicando a 
montagem de Núcleos de Proteção de Defesa Civil (NUPDEC´s). Na oportunidade, durante o momento de 
panfletagem no local, os agentes da Defesa Civil foram acionados na altura do KM 150, onde foi constatada 
a existência de um terreno pertencente a uma fábrica de cimento, que vinha depositando areia no local de 
maneira irregular, sendo aferido o risco de acidente considerando que mediante chuvas e outros efeitos 
climáticos, a encosta poderia vir a ceder e consequentemente aterrar uma residência próxima ao local. 
 
IV) Governo da Gente em Planaltina 

  Dias: 06, 07 e 08/12/2013. 
  Horário: 08hs às 20hs 
  Local: Planaltina 

Resumo do evento:  Dentro da Standard houve revezamento entre os agentes, ficando 
dividido em dois turnos, foi distribuído panfletos referente de prevenção durante o período de chuva. 
Esclarecimento de dúvidas junto à comunidade sobre o serviço de voluntariado. Foi realizada a 
implementação de novas NUPDECS contendo 15 (quinze) voluntários. Também foram atualizadas as 
NUPDECS já existentes, que por sua vez contém 30 (trinta) voluntários. 
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V) Natal e só Alegria – E.C nº. 17 - Vila Rabelo 

  Dia: 13/12/2013. 
  Horário: 14h às 18h 
  Local: Vila Rabelo – Sobradinho. 

Resumo do evento:  Com apoio de Entidades Públicas e Privadas, a SUPROC-LESTE 
promoveu o Evento na Escola Classe 17 Vila Rabelo, “Natal é só Alegria”. Por se tratar de uma área de 
risco constante e considerando o período de chuvas vigente a época, visou-se estreitar laços e formar 
parcerias, no sentido de tornar claro esses riscos de forma preventiva e protetiva. Foram atendidas 700 
(setecentas) crianças da Escola supracitada e 220 (duzentos e vinte) pessoas da comunidade local.   

A tarde de entretenimento se iniciou com apresentação de Karatê infantil e ginástica dos 
idosos, bem como a interação da personagem mulher maravilha com as crianças. Ato contínuo foi realizado 
o sorteio de prêmios, concurso de dança, distribuição de 940 (novecentos e quarenta) brinquedos e 900 
(novecentos) cachorros quentes, picolés, pipocas e pirulitos. No ponto máximo de evento apareceu o 
Defensil (o boneco mascote da Defesa Civil) para realizar a orientação e provocar a mudança de paradigma 
com novas ideias sobre a importância da Devesa Civil para toda a sociedade.  

  

A Ouvidoria pública, no Governo do Distrito Federal, atua como termômetro, ou seja, com o 
propósito de conhecer o grau de satisfação do usuário do serviço público, buscando soluções para as 
questões levantadas, oferecendo informações gerenciais, com vistas ao aprimoramento da prestação dos 
serviços. No exercício de 2013, a Ouvidoria da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil recebeu 
264 (duzentos e sessenta e quatro) manifestações/demandas/solicitações, conforme demonstrado no 
gráfico 01.   

 

Forma  de Contato  Qtde. 
TAG (Sistema   Tomás Antônio Gonzaga) 52 
Por E-mail  53 
Pessoalmente 36 
Por Telefone  122 
Por E-sic 1 

Total  264 
 

 
Gráfico 01 

52 - TAG

53 - E-mail

36 - Pessoal

122 - Telefone

1 - E-sic

TAG - 52

E-mail - 53

Pessoal - 36

Telefone - 122

e-sic - 1 

Atendimentos Ouvidoria SEPDC-DF 
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Do total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) manifestações, 260 (duzentos e sessenta) 
foram resolvidas e 04 (quatro) encontram-se pendentes. 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
 

A Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal, em cumprimento às 
suas atribuições apoiou-se nos aspectos operacionais e administrativos, visando atender a necessidade da 
sociedade do Distrito Federal no que tange a missão institucional da pasta.  

No decorrer do exercício, foram observadas dificuldades orçamentárias e financeiras que 
comprometeram a execução de atividades e ações importantes para a pasta no seu primeiro ano como 
unidade orçamentária, considerando que a dotação autorizativa aprovada pela Lei Orçamentária Anual 
(LOA-2013), Lei nº. 5.011, de 28/12/2012, que inicialmente previa determinado montante de despesas 
fixadas para a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal, foi ao longo do primeiro 
semestre comprometida por contingenciamentos orçamentários realizados pelo órgão central de 
planejamento e orçamento, provocando por consequência, alterações orçamentárias nos limites 
anteriormente aprovados ao órgão. 

 Não obstante aos apontamentos realizados, é notória a evolução do Sistema de Defesa Civil 
do Distrito Federal, em especial, do seu órgão gestor, que uma vez transformada em Secretaria de Estado 
conseguiu crescer de maneira mais efetiva, independente e autônoma, o que ocasionou o crescimento do 
seu quadro de pessoal que em 2010 contava com pouco mais de 25 (vinte e cinco) servidores para um 
quadro de mais de 160 (cento e sessenta) servidores. Tal crescimento refletiu positivamente na quantidade 
de atendimentos realizados, numa maior agilidade em determinadas ações e adoção de medidas 
administrativas e operacionais com maior rapidez para o atendimento das demandas da sociedade.  
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33. SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA  E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA – SMPES – UO: 53.101 

Criada, por meio do Decreto Nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, pelo Governador, atendendo 
às solicitações das entidades preferenciais relacionadas às Micro e Pequenas Empresas, Empreendedores 
Individuais e empreendimentos da Economia Solidária, a SEMPES é o órgão governamental responsável 
pela elaboração e implementação de políticas públicas que promovam o atendimento, o apoio e o fomento 
ao empresário e ao empreendedor no Distrito Federal e Entorno. 

Neste contexto, o objetivo da SEMPES é promover o desenvolvimento econômico e 
sustentável do DF e Entorno, mediante a formalização de empresas e empreendedores, promovendo a 
capacitação para a inovação empresarial e empreendedora, o apoio financeiro orientado, o fomento às 
cadeias produtivas, o atendimento simplificado integrado e o incentivo ao fortalecimento das Micro e 
Pequenas Empresas (MPE), dos Empreendedores Individuais (EI) e da Economia Solidária (Ecosol). 

Sendo assim, a estratégia para alcançar o objetivo da SEMPES foi definida alinhando o 
Planejamento Estratégico do GDF com as proposições para PPA 2012-2015. Desta forma, os projetos 
apresentados e aprovados no PPA desta secretaria fundamentaram a construção do Programa Minha 
Empresa, Minha Vida.  

O Programa Minha Empresa, Minha Vida contempla os projetos e as ações necessárias para a 
implementação de políticas públicas que facilitarão o acesso do empreendedor e do empresário formalizado 
aos serviços do Estado prestados pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do 
DF, garantindo, assim, a estes setores produtivos tão importantes para a sustentabilidade econômica do 
Distrito Federal, os direitos e benefícios aprovados na Lei 4611/11 – Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas no Distrito Federal – sancionada pelo Governador em 10 de agosto de 2011. 

Incentivar o fortalecimento das micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e 
empreendimentos solidários significa apostar no crescimento de nossa cidade porque são estes setores que 
impulsionam a sustentabilidade econômica do Distrito Federal, promovem o desenvolvimento local e geram 
emprego e renda para o brasiliense.  

No Distrito Federal, 98% das empresas são de micro ou pequeno porte e geram cerca de 70% 
dos empregos formais. Hoje, mais de 500 mil pessoas integram os setores da micro e pequena empresa, 
empreendedorismo individual e economia solidária, no entanto, aproximadamente 40% ainda estão na 
informalidade.  

Portanto, incentivar, apoiar e dar condições aos empresários e empreendedores para crescer é 
a missão do Programa Minha Empresa, Minha Vida. O GDF, por meio da SEMPES quer estimular o 
empresariado e os empreendedores a acreditar e se apaixonar pelo seu negócio.  

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 04 01 - - 05 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 79 - 07 - 86 

Requisitados 
Órgãos do GDF 02 - - - 02 
Órgãos do Governo Federal - - 02 - 02 

Outros Estagiários - 01 - - 01 
Total Geral  85 02 09 - 96 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO: 

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
OBJETIVO GERAL:  

Promover e Articular Política de Desenvolvimento Ec onômico no Distrito Federal 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  50.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 
da Informação 50.000 30.368 0 0 
3003 - Implantação do Sistema Integrado da Gestão  300.000 1.309 0 0 
3106 - Ação  de Qualificação Profissional com Unidade 
Móvel 695.000 0 0 0 
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Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  
3193 - Implantação do Projeto -Piloto de Bancos 
Comunitários e Moeda Social 125.000 0 0 0 
3194 - Implantação do Centro Público de Economia 
Solidária (CPES) 100.000 0 0 0 
3678 - Realização  de Eventos  90.000 0 0 0 
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas  25.000 0 0 0 
3779 - Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado - Na 
Hora 50.000 0 0 0 
4058 - Manutenção do Sistema de Call Center  10.000 0 0 0 
4089 - Capacitação de Pessoas  500.000 0 0 0 
4090 - Apoio a Eventos  2.090.000 11.500 11.500 11.500 
0071 - Apoio a Eventos-Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa-Distrito Federal 90.000 11.500 11.500 11.500 
4094 - Promoção da Educação Ambiental e Ações 
Sustentáveis 10.000 0 0 0 
4167 - Fomento  ao Micro -Crédito, Crédito E Investimentos  10.000 0 0 0 
4168 - Incentivo ao Empreendedorismo  1.000 1.000 0 0 

Total do Programa  4.106.000 44.177 11.500 11.500 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
002 - Promover o desenvolvimento econômico e susten tável do DF e Entorno, mediante a 
formalização, ampliação, capacitação, inovação, apo io, fomento, atendimento, integração e 
fortalecimento da Micro e Pequena Empresa (MPE), Em preendedor Individual (EI) e Economia 
Solidária (Ecosol). 

 
Indicadores:  
 

Denominação do Indicador  
Unidade de 

Medida  

Índice 
Mais 

Recente  

Apurado Em 
MM/A.A. 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Quantidade de empresas 
formalizadas Unidade 87.000 31/12/2010 Anual 

102.000/ 
5.000 

118.000/ 
50.000 134.000 150.000 SEBRAE 

Quantidade de 
empreendedores 
individuais formalizados 

Unidade 20.000 31/12/2010 Anual 15.000/ 
500 

50.000/ 
6. 

540 
65.000 80.000 SEBRAE 

Quantidade de pessoas 
envolvidas com 
empreendimentos 
solidários 

Pessoa - - Anual 5.000/ 
4.000 

10.000/ 
5.000 15.000 20.000 SMPES 

2. Outras Realizações 

PROGRAMA:  

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4236 - Manutenção do Conselho de desenvolvimento econômico  e 
Social do Distrito Federal 1.000 1.000 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  4.158.506 5.558.264 5.552.041 5.498.056 
8802 - Administração de Pessoal-Secretaria da Micro e Pequena 
empresa-Distrito Federal 4.158.506 5.558.264 5.552.041 5.498.056 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  445.000 445.000 416.642 416.642 
9620 - Concessão de Benefícios A Servidores-Secretaria da Micro e 
Pequena empresa-Distrito Federal 445.000 445.000 416.642 416.642 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  374.920 228.770 194.423 149.423 
9696 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria da 
Micro e Pequena empresa- Plano Piloto 374.920 228.770 194.423 149.423 

Total do Programa  4.979.426 6.233.034 6.163.106 6.064.121 

PROGRAMA:  

6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4169 - Apoio aos Empreendimentos Econômicos Solidários  1.000 1.000 0 0 
Total do Programa  1.000 1.000 0 0 
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Não houve execução neste programa. 
 

PROGRAMA:  

6214–TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2233 - Qualificação Social e Profissional  100 0 0 0 
Total do Programa  100 0 0 0 

 
Não houve execução neste programa. 

3.  Informações complementares 

Programa Cartão Material Escolar/SEMPES (Março, Abr il e Maio/2013) 

O Cartão Material Escolar – CME é uma iniciativa das Secretarias de Educação e de Micro e 
Pequena Empresa e Economia Solidária do Distrito Federal e será fornecido pelo Banco de Brasília (BRB), 
a fim de garantir a compra direta de materiais a aproximadamente 130 mil alunos filhos de beneficiários do 
Programa Bolsa Família (PBF). 

As famílias beneficiadas pelos programas sociais do GDF contam com mais um benefício: o 
Cartão Material Escolar. Um cartão para os alunos da Rede Pública de Ensino comprarem seu material 
escolar diretamente das papelarias do DF. As famílias vão até as papelarias credenciadas, por meio de 
chamada pública, compram o seu próprio material e, ainda, beneficiam a economia do Distrito Federal, 
fomentando a atividade comercial das micro e pequenas empresas, aumentando consequentemente a 
arrecadação fiscal e a geração de emprego em nossa cidade.  

O Cartão Material Escolar é um programa no qual todos ganham: o aluno fica mais satisfeito e 
motivado, as papelarias vendem mais e geram mais emprego e o DF mantém os tributos na cidade e, 
assim, pode entregar mais benefícios para a população. Neste sentido, o GDF dá uma aula de cidadania, 
ajudando a garantir o futuro de milhares de jovens e crianças e incentivando o desenvolvimento local. 

 
A pesquisa 

Com o intuito de conhecer o impacto direto do CME em relação à aplicação dos recursos 
direcionados às papelarias do Distrito Federal cadastradas no programa, a Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa e Economia Solidária realizou pesquisa entre os meses de março a maio de 2013 junto a 202 
papelarias participantes para identificar a eficácia do programa, bem como o que mudou no perfil das 
empresas, no que tange a infraestrutura, em função do aumento da receita, e os recursos humanos, na 
ampliação da geração de empregos diretos, com carteira assinada, e empregos temporários.  

 
Perfil das empresas participantes 

A missão institucional da Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia 
Solidária – SEMPES perpassa pelos objetivos preconizados nas Lei 4611/11, que regulamenta no Distrito 
Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais. 

Neste sentido, o GDF por ocasião da realização do inédito Programa Cartão Material Escolar 
desconstrói uma prática dos governos estaduais, no sentido de adquirir de grandes empresas os “kits 
escolares” por licitação única. Ou seja, com a sensibilidade e determinação do Governador, este governo 
transforma um lote de aproximadamente R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), que 
provavelmente seria vencido por uma grande empresa do Sudeste ou Sul do país, em uma grande ação 
governamental de compras públicas, possibilitando, por meio de cartão exclusivo repassado aos próprios 
beneficiários do Programa Bolsa família, a compra direta nas papelarias do Distrito Federal cadastradas no 
programa.  

Desta forma, o GDF cumpre um dos principais objetivos da Lei 4611 quando apresenta 
alternativa aos tradicionais modelos de licitação e propõe a compra diferenciada e simplificada destes “kits 
escolares” das empresas locais, em sua maioria microempresas, empresas de pequeno porte e 
empreendedores individuais, por meio da realização de Chamada Pública. 



2,97%

3,47%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, apesar de não existir legislação específica que determine a realização de 
chamadas públicas exclusivas para as MPE’s, pode
são micro empresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais. 

Desta forma, apesar deste programa não ser exclusivo para o público alvo da SEMPES, por 
falta de legislação específica relacionada a
considerar um sucesso no que tange o
microempresas, empresas de pequeno
principal objetivo de promover o fortalecimento
fundamental do Estado.   

Neste sentido, o CME criou
pequenas empresas e os empreendedores
gerando a ampliação dos negócios,
sustentabilidade e qualidade de vida.

Refletindo um pouco sobre
articulem e pensem no desenvolvimento
hoje são considerados pilares de sustentação
que se considerar, ainda, que no DF
microempresas, empresas de pequeno

Portanto, aproximadamente
empreendedores individuais formais
alavancagem do desenvolvimento 
estimule este potencial. É, neste 
manutenção do Cartão Material Escolar.

 
Condições de participação no programa

 
Para participar do CME foi necessário que as empresas comprovassem em seu contrato social 

que atuavam legalmente no ramo de papelaria e apresentassem todas as “certidões nega
recolhimentos de impostos e taxas, e “nada consta”, relativo à protestos cartoriais, que são exigidos para a 
contratação de empresas pelo poder público, por se tratar de aquisição de produtos e repasse de recursos 
públicos.  

Neste sentido, 27 empresas, que correspondem a 13.37% do total de participantes na 
pesquisa, sanaram pendências junto 
cofres do governo de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e
devidas, correspondendo em média a R$ 14.536,00 (quatorze mil e quinhentos e trinta e seis reais) por 
empresa.  
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79,70%

13,86%
2,97%

3,47%

Constituição Jurídica das Empresas 
Cadastradas

Micro Empresa

Empresa de Pequeno 
Porte

Empreendedor Individual

Empresa de Médio Porte

No entanto, apesar de não existir legislação específica que determine a realização de 
chamadas públicas exclusivas para as MPE’s, pode-se observar que 96,53% das empresas participantes 
são micro empresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais.  

Desta forma, apesar deste programa não ser exclusivo para o público alvo da SEMPES, por 
falta de legislação específica relacionada ao instrumento convocatório, chamada pública, pode
considerar um sucesso no que tange o tratamento favorecido, diferenciado

pequeno porte e empreendedores individuais, pois esta ação cumpriu o 
tivo de promover o fortalecimento e a sustentabilidade dos pequenos

criou condições no Distrito Federal para que os empresários
empreendedores individuais se tornassem mais competitivos

negócios, emprego, renda e desenvolvimento da
vida. 

sobre isso, é fundamental que as instituições 
desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento

sustentação de um país, com passos largos rumo 
DF 97% da atividade econômica formal registrada

pequeno porte e empreendedores individuais. 
aproximadamente 90 mil micro e pequenas empresas

formais representam hoje no DF um potencial enorme
 local. Mas, para isso, é preciso criar políticas 
 sentido, observando esta demanda, que se 

manutenção do Cartão Material Escolar. 

Condições de participação no programa  

Para participar do CME foi necessário que as empresas comprovassem em seu contrato social 
que atuavam legalmente no ramo de papelaria e apresentassem todas as “certidões nega
recolhimentos de impostos e taxas, e “nada consta”, relativo à protestos cartoriais, que são exigidos para a 
contratação de empresas pelo poder público, por se tratar de aquisição de produtos e repasse de recursos 

ido, 27 empresas, que correspondem a 13.37% do total de participantes na 
pesquisa, sanaram pendências junto a órgãos federais, distritais e cartórios, gerando uma arrecadação aos 
cofres do governo de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e
devidas, correspondendo em média a R$ 14.536,00 (quatorze mil e quinhentos e trinta e seis reais) por 
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Micro Empresa

Empresa de Pequeno 

Empreendedor Individual

Empresa de Médio Porte

No entanto, apesar de não existir legislação específica que determine a realização de 
observar que 96,53% das empresas participantes 

Desta forma, apesar deste programa não ser exclusivo para o público alvo da SEMPES, por 
o instrumento convocatório, chamada pública, pode-se 

diferenciado e simplificado para 
individuais, pois esta ação cumpriu o 

pequenos negócios, que é dever 

empresários das micro e 
competitivos no cenário local, 

 economia local, com 

 públicas e privadas se 
fortalecimento desses atores, que 

 ao desenvolvimento. Há 
registrada é desenvolvida por 

empresas formais, 60 mil 
enorme de produção e 
 públicas que apoiem e 
 justifica a criação e a 

Para participar do CME foi necessário que as empresas comprovassem em seu contrato social 
que atuavam legalmente no ramo de papelaria e apresentassem todas as “certidões negativas”, relativo aos 
recolhimentos de impostos e taxas, e “nada consta”, relativo à protestos cartoriais, que são exigidos para a 
contratação de empresas pelo poder público, por se tratar de aquisição de produtos e repasse de recursos 

ido, 27 empresas, que correspondem a 13.37% do total de participantes na 
órgãos federais, distritais e cartórios, gerando uma arrecadação aos 

cofres do governo de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em impostos e taxas 
devidas, correspondendo em média a R$ 14.536,00 (quatorze mil e quinhentos e trinta e seis reais) por 



 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que dos R$ 
trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) investidos neste período de três meses iniciais do CME, 
aproximadamente 4%, ou seja, um montante de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) retornaram 
aos cofres do governo. 

 
Investimentos realizados  

A partir dos dados das transações financeiras repassadas pelo BRB, responsável pela gestão 
dos cartões, sobre a quantidade de transações realizadas e as movimentações financeiras, nos meses de 
março, abril e maio de 2013, pode ser observado os seguintes cenários: 

 
Quantidade de transações financeiras

No período analisado pela pesquisa foram realizadas 128.943 vendas, ou seja, uma média de 
610 vendas, por papelaria, geradas em função do CME. 

 

Transações financeiras por cidade nos meses

Transações  
(março, abril e maio) 

1 Ceilândia  
2 Planaltina 
3 Recanto das Emas 
4 Samambaia  
5 Santa Maria  
6 Sobradinho 
7 Brazlândia 
8 Taguatinga 
9 Gama 
10 Paranoá  
11 Guará  
12 Itapoã 
13 São Sebastião  
14 Riacho Fundo I 
15 Núcleo Bandeirante  
16 Riacho Fundo II  
17 Asa Norte  
18 Estrutural  
19 Candangolândia 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

13,37%
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Vale ressaltar que dos R$ 14.820.839,75(quatorze milhões, oitocentos e vinte mil, oitocentos e 
setenta e cinco centavos) investidos neste período de três meses iniciais do CME, 

aproximadamente 4%, ou seja, um montante de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) retornaram 

s transações financeiras repassadas pelo BRB, responsável pela gestão 
dos cartões, sobre a quantidade de transações realizadas e as movimentações financeiras, nos meses de 
março, abril e maio de 2013, pode ser observado os seguintes cenários:  

de transações financeiras . 

No período analisado pela pesquisa foram realizadas 128.943 vendas, ou seja, uma média de 
610 vendas, por papelaria, geradas em função do CME.  

Transações financeiras por cidade nos meses  de março, abril e maio de 2013

Compras Realizadas 

21.913 
17.172 
10.882 
10.823 
10.063 
8.794 
8.627 
6.452 
6.224 
5.810 
5.626 
3.685 
3.588 
1.930 
1.240 
1.233 
1.158 
927 
752 

128.943 Transações Financeiras

Março - 55.313

Abril - 26.690

Maio - 46.940

86,63%

13,37%

Necessidade de Legalização

Não Sim
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(quatorze milhões, oitocentos e vinte mil, oitocentos e 
setenta e cinco centavos) investidos neste período de três meses iniciais do CME, 

aproximadamente 4%, ou seja, um montante de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) retornaram 

s transações financeiras repassadas pelo BRB, responsável pela gestão 
dos cartões, sobre a quantidade de transações realizadas e as movimentações financeiras, nos meses de 

No período analisado pela pesquisa foram realizadas 128.943 vendas, ou seja, uma média de 

 

de março, abril e maio de 2013  

Porcentagens 

16,99% 
13,32% 
8,44% 
8,39% 
7,80% 
6,82% 
6,69% 
5,00% 
4,83% 
4,51% 
4,36% 
2,86% 
2,78% 
1,50% 
0,96% 
0,96% 
0,90% 
0,72% 
0,58% 

55.313

26.690

46.940



Transações  
(março, abril e maio) 

20 Fercal 
21 Varjão  
22 Asa Sul  
23 SIA  
24 Cruzeiro  
25 Lago Norte 
26 Octogonal  
27 Lago Sul  

 Total  

 
Investimento financeiro realizado  

Da mesma maneira, no período analisado pela pesquisa foram investidos R$ 14.820.839,75 
em repasses do BRB diretamente às papelarias cadastradas, na forma de cartão de débito, a partir das 
128.943 vendas realizadas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento financeiro por cidade nos meses de março, abril e maio de 2013.

O inédito investimento realizado pelo Governo do Distrito Federal exemplifica a importância do 
poder de compra do Estado, quando prioriza os pequenos negócios como orienta o Estatuto da Micro e 
Pequena Empresa. Se a distribuição de renda gerada por programas sociais cumpre um importante papel 
na diminuição da disparidade econômica no DF, a implementação de políticas de compras públicas reforça 
ainda mais este quadro, gerando o desenvolvimento econômico na per
dependência econômica centralizada na capital do país.

Neste sentido, a expectativa é que a descentralização traga benefícios, não apenas aos 
empresários e empreendedores e seus familiares, mas também aos consumidores, e
distribuição de renda, maior oferta de produtos com preços mais justos próximo da residência, 
aproveitamento da mão de obra local e melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade.

Sendo assim, pode-se 
entre política de investimento setorial e desenvolvimento do Distrito Federal, quando 
de 98% dos recursos investidos foram aplicados nas cidades satélites, desconstruindo desta forma a lógica 
do mercado de maior investimento no centro em detrimento à periferia. Neste caso, especificamente, o Lago 
Sul, cidade com maior IDH do DF
eficácia deste programa no que tange a descentralização do a
oportunidades na periferia da cidade, que promovem a inclusão produtiva e social.

 
Investimentos  

(março, abril e maio) 
1 Ceilândia  
2 Planaltina 
3 Samambaia  
4 Recanto das Emas 
5 Santa Maria  
6 Sobradinho 
7 Gama 
8 Brazlândia 
9 Taguatinga 
10 Guará  
11 Paranoá  
12 São Sebastião  

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00
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Compras Realizadas 

718 
589 
479 
95 
75 
40 
36 
12 

128.943 

 

Da mesma maneira, no período analisado pela pesquisa foram investidos R$ 14.820.839,75 
em repasses do BRB diretamente às papelarias cadastradas, na forma de cartão de débito, a partir das 

cidade nos meses de março, abril e maio de 2013.  

O inédito investimento realizado pelo Governo do Distrito Federal exemplifica a importância do 
poder de compra do Estado, quando prioriza os pequenos negócios como orienta o Estatuto da Micro e 

sa. Se a distribuição de renda gerada por programas sociais cumpre um importante papel 
da disparidade econômica no DF, a implementação de políticas de compras públicas reforça 

ainda mais este quadro, gerando o desenvolvimento econômico na periferia, desafogando a sobrecarga da 
dependência econômica centralizada na capital do país. 

Neste sentido, a expectativa é que a descentralização traga benefícios, não apenas aos 
empresários e empreendedores e seus familiares, mas também aos consumidores, e
distribuição de renda, maior oferta de produtos com preços mais justos próximo da residência, 
aproveitamento da mão de obra local e melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade.

se compreender, no quadro abaixo, a reversão do quadro de dissociação 
entre política de investimento setorial e desenvolvimento do Distrito Federal, quando 
de 98% dos recursos investidos foram aplicados nas cidades satélites, desconstruindo desta forma a lógica 

cado de maior investimento no centro em detrimento à periferia. Neste caso, especificamente, o Lago 
Sul, cidade com maior IDH do DF, contou apenas com 0,01% dos recursos investidos, comprovando a 
eficácia deste programa no que tange a descentralização do acúmulo de capital e a geração de 
oportunidades na periferia da cidade, que promovem a inclusão produtiva e social. 

Compras Realizadas 

 R$                 2.614.303,60  
 R$                 1.930.840,48  
 R$                 1.245.057,00  
 R$                 1.223.266,08  
 R$                 1.026.098,64  
 R$                    928.656,12  
 R$                    884.264,77  
 R$                    751.906,99  
 R$                    740.694,70  
 R$                    738.692,09  
 R$                    684.612,15  
 R$                    591.993,13  

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

R$ 14.820.839,75 
Investidos

Março - R$ 
7.393.394,49

Abril - R$ 
2.382.510,71

Maio - R$ 
5.044.934,55
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Porcentagens 

0,56% 
0,46% 
0,37% 
0,07% 
0,06% 
0,03% 
0,03% 
0,01% 

100,00% 

Da mesma maneira, no período analisado pela pesquisa foram investidos R$ 14.820.839,75 
em repasses do BRB diretamente às papelarias cadastradas, na forma de cartão de débito, a partir das 

 

O inédito investimento realizado pelo Governo do Distrito Federal exemplifica a importância do 
poder de compra do Estado, quando prioriza os pequenos negócios como orienta o Estatuto da Micro e 

sa. Se a distribuição de renda gerada por programas sociais cumpre um importante papel 
da disparidade econômica no DF, a implementação de políticas de compras públicas reforça 

iferia, desafogando a sobrecarga da 

Neste sentido, a expectativa é que a descentralização traga benefícios, não apenas aos 
empresários e empreendedores e seus familiares, mas também aos consumidores, em razão da geração e 
distribuição de renda, maior oferta de produtos com preços mais justos próximo da residência, 
aproveitamento da mão de obra local e melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade. 

a reversão do quadro de dissociação 
entre política de investimento setorial e desenvolvimento do Distrito Federal, quando se constata que mais 
de 98% dos recursos investidos foram aplicados nas cidades satélites, desconstruindo desta forma a lógica 

cado de maior investimento no centro em detrimento à periferia. Neste caso, especificamente, o Lago 
contou apenas com 0,01% dos recursos investidos, comprovando a 

cúmulo de capital e a geração de 

Porcentagens 

17,64% 
13,03% 
8,40% 
8,25% 
6,92% 
6,27% 
5,97% 
5,07% 
5,00% 
4,98% 
4,62% 
3,99% 
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13 Itapoã  R$                    473.932,97  3,20% 
14 Riacho Fundo I  R$                    211.386,36  1,43% 
15 Asa Norte   R$                    143.217,38  0,97% 
16 Núcleo Bandeirante   R$                    139.140,39  0,94% 
17 Riacho Fundo II   R$                    112.425,03  0,76% 
18 Fercal  R$                       99.462,35  0,67% 
19 Estrutural   R$                       85.743,44  0,58% 
20 Varjão   R$                       57.908,52  0,39% 
21 Candangolândia  R$                       52.425,28  0,35% 
22 Asa Sul   R$                       49.831,12  0,34% 
23 SAI  R$                       16.825,51  0,11% 
24 Cruzeiro   R$                         7.873,00  0,05% 
25 Lago Norte  R$                         4.759,40  0,03% 
26 Octogonal   R$                         4.164,47  0,03% 
27 Lago Sul   R$                         1.358,20  0,01% 

 Total   R$              14.820.839,75  100,00% 

 
Aumento no faturamento das papelarias 

Vale ressaltar que, além do importante impacto da descentralização do investimento, o CME 
possibilitou não somente o aumento na oferta de produtos de qualidade próximo à casa dos beneficiários, 
mas também o aumento significativo no faturamento de mais 82% das papelarias.  

 

 
Empregos gerados 

Em função do aumento da arrecadação em consequência do aumento das vendas e do 
movimento nas papelarias de clientes com potencial de compra garantido, foi gerado em média neste 
período um aumento de 25% na contratação de recursos humanos com carteira assinada.  

 

Geração de Emprego 
(Recursos Humanos) 

Média de emprego 
2012 

(março/abril/maio) 

Média de emprego 2013 
(março/abril/maio) Aumento Percentual 

Gerente 110 121 10,00% 
Vendedor 731 944 29,14% 
Operador de Caixa 141 163 15,60% 
Repositor 24 29 20,83% 
Empacotador 4 6 50,00% 
Serviços Gerais 7 15 114,29% 

Total  1017 1278 25,66% 

 
Neste sentido, pode-se compreender um aumento lógico na contratação de vendedores, 

lembrando que neste período após início das aulas existe uma prática de dispensa de funcionários, em 
consequência da baixa procura por materiais escolares, demanda esta concentrada no início do ano e com 
previsão de compra única anual.  

Em relação aos empregos temporários, neste período analisado entre março e maio de 2013, 
foram geradas 471 contratações temporárias, além das contratações com carteira assinada, em função do 
CME. Em muitos casos os temporários foram efetivados pela ampliação do programa até o mês de agosto.  

Outro dado relevante que corrobora para a o sucesso deste programa é constatar que, além 
dos empregos gerados na periferia, permitindo que estes trabalhadores desempenhem suas funções  
próximo à sua residência, com todos os benefícios que esta situação pode gerar, 37 trabalhadores, que 
antes desta oportunidade estavam desempregados e dependiam do recurso do Programa Bolsa Família 
para sobreviver, foram incluídos profissionalmente no mercado de trabalho, conquistando sua autonomia 
financeira e autoestima.  
 

  

Aumento do Faturamento com o CME  Número de Empresas  Percentual  
10 a 30% 72 35,64% 
40 a 60% 37 18,32% 
70 a 100% 57 28,22% 

Insignificante  23 11,39% 
Não responderam  13 6,44% 

Total  202 100,00% 



Principais materiais escolares comercializados

O Programa Cartão Material Escolar é uma ação integrada de governo que tem como principal 
meta promover a cidadania dos alunos. Nunca houve uma ação como esta em todo o território brasileiro de 
substituição da lógica de licitação por menor preço, e por con
direta no comércio local que, mesmo mantendo preços competitivos em relação aos preços contratados em 
licitação com único lote, disponibilizam produtos de ótima qualidade. 
  

 

 

 

 

 

Esta situação permite a valorizaç
parte dos alunos, que deixam de taxados como aluno do “kit pobreza” e se sentem incluídos, elevando 
assim sua autoestima e contribuindo para a melhora no desempenho educacional. Os materiais mais 
procurados e valorizados pelos alunos foram o caderno e a mochila que
pelo super-herói ou personagem que a criança se identifica e se torna um motivo de orgulho e inclusão 
possuir tal produto. 

 

Avaliação do CME pelas papelarias participantes.
Em relação à avaliação do programa por parte dos participantes não poderia ser diferente, com 

aprovação de 100%. O desejo de todos os participantes é que o programa tenha continuidade.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

O ano de 2013 foi o segundo ano de execução orçamentária da SEMPES
realizados vários projetos para desenvolvimento 
empresas, empreendedores individuais e 

Neste contexto, destaca
materiais escolar de aproximadamente 
aumentando a geração de emprego no 

A expectativa para 2014
empresa do DF- CADE, localizado na ala Sul do prédio da Rodoferroviária.

28,01%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Caderno

Principais Materiais Escolares Comercializados

2,00%
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Principais materiais escolares comercializados  

O Programa Cartão Material Escolar é uma ação integrada de governo que tem como principal 
meta promover a cidadania dos alunos. Nunca houve uma ação como esta em todo o território brasileiro de 
substituição da lógica de licitação por menor preço, e por consequência baixa qualidade, pela aquisição 
direta no comércio local que, mesmo mantendo preços competitivos em relação aos preços contratados em 
licitação com único lote, disponibilizam produtos de ótima qualidade.  

Esta situação permite a valorização da opção de escolha do seu próprio material escolar por 
parte dos alunos, que deixam de taxados como aluno do “kit pobreza” e se sentem incluídos, elevando 
assim sua autoestima e contribuindo para a melhora no desempenho educacional. Os materiais mais 
rocurados e valorizados pelos alunos foram o caderno e a mochila que, em sua maioria

herói ou personagem que a criança se identifica e se torna um motivo de orgulho e inclusão 

papelarias participantes.  
avaliação do programa por parte dos participantes não poderia ser diferente, com 

aprovação de 100%. O desejo de todos os participantes é que o programa tenha continuidade.

Desenvolvimento da Unidade  

O ano de 2013 foi o segundo ano de execução orçamentária da SEMPES
projetos para desenvolvimento econômico do DF e fortalecimento das micro e pequenas 

empresas, empreendedores individuais e empreendimentos solidários. 
destaca-se o Cartão Material Escolar - CME garantindo a compra direta de 

aproximadamente 130.000 alunos filhos de beneficiários do programa bolsa família, 
aumentando a geração de emprego no DF. 

expectativa para 2014 é a conclusão do centro de atendimento as micro e pequenas 
ocalizado na ala Sul do prédio da Rodoferroviária. 

28,01%
25,00%

21,84%

13,40% 11,75%

Caderno Mochila Lápis de Cor Lápis Borracha 

Principais Materiais Escolares Comercializados

98,00%

Avaliação do CME pelas Papelarias 

Ótimo Bom
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O Programa Cartão Material Escolar é uma ação integrada de governo que tem como principal 
meta promover a cidadania dos alunos. Nunca houve uma ação como esta em todo o território brasileiro de 

sequência baixa qualidade, pela aquisição 
direta no comércio local que, mesmo mantendo preços competitivos em relação aos preços contratados em 

ão da opção de escolha do seu próprio material escolar por 
parte dos alunos, que deixam de taxados como aluno do “kit pobreza” e se sentem incluídos, elevando 
assim sua autoestima e contribuindo para a melhora no desempenho educacional. Os materiais mais 

em sua maioria, vem representado 
herói ou personagem que a criança se identifica e se torna um motivo de orgulho e inclusão 

avaliação do programa por parte dos participantes não poderia ser diferente, com 
aprovação de 100%. O desejo de todos os participantes é que o programa tenha continuidade. 

O ano de 2013 foi o segundo ano de execução orçamentária da SEMPES. Sendo assim, foram 
do DF e fortalecimento das micro e pequenas 

CME garantindo a compra direta de 
30.000 alunos filhos de beneficiários do programa bolsa família, 

é a conclusão do centro de atendimento as micro e pequenas 

11,75%

Borracha 

Bom
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Quanto à reestruturação final, o centro contará com o auditório e planejamento de serviços 
para oferecer ao público - alvo uma série de produtos de serviços do seu interesse concentrado em um 
único local, de modo ao cumprir a missão institucional da Secretaria de Micro e Pequena Economia 
Solidária do DF- SEMPES, conforme o Decreto nº.32.716/2011, que estabeleceu sua criação.  
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34. SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS –  SEAE – UO: 54.101 
A Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal – SEAE/DF, órgão da 

Administração Direta do Governo do Distrito Federal, diretamente subordinada ao Governador, instituída 
pelo Decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de 2011, tem por finalidade o desenvolvimento das seguintes 
competências: 

I - articulação com os demais órgãos da administração pública, na elaboração de programas, 
ações e projetos estratégicos de médios e longos prazos. 

II - assessoramento do governador do Distrito Federal. Ela trabalha na elaboração de 
programas, ações e projetos estratégicos de longo alcance, visando a constante melhoria dos índices de 
qualidade de vida da população, com desenvolvimento social, econômico e de sustentabilidade ambiental. 

III - articulação com os demais órgãos da administração pública para debater e elaborar 
políticas públicas de Estado. 

Por sua vez, a Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos tem como escopo o 
desenvolvimento das seguintes ações: 

I - promover e coordenar, em articulação com os demais órgãos da Administração Pública do 
Distrito Federal a formulação de estudos avançados destinados à elaboração de programas, ações e 
projetos estratégicos de médios e longos prazos; 

II - formular, definir e propor ao Governador do Distrito Federal as diretrizes relacionadas aos 
programas, ações e projetos de longo prazo; 

III - formular e propor ao Governador do Distrito Federal projetos de captação de recursos 
financeiros junto a órgãos da Administração Pública Federal, Organismos Nacionais e Estrangeiros, bem 
como junto à iniciativa privada, destinados ao financiamento dos programas, ações e projetos de médio e 
longo prazo de interesse do Distrito Federal; 

IV - promoção de estudos objetivando a formulação de programas, ações e projetos de médio e 
longo prazo com vistas à integração e desenvolvimento econômico e social da região do entorno; 

V - articular-se com os órgãos da Administração Pública do Distrito Federal para o processo de 
acompanhamento dos resultados, produtos e serviços, decorrentes do planejamento anual e plurianual do 
Governo do Distrito Federal; 

VI - articular-se junto aos órgãos da Administração Pública Federal, Estaduais e Organismos 
Nacionais, com vistas à implementação de programas, ações e projetos que contribuam para o 
desenvolvimento do Distrito Federal; e 

VII - dar ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, dos programas, 
ações e projetos elaborados pela Secretaria, aprovados pelo Governador do Distrito Federal. 

Força de Trabalho 
 

Servidores 
Atividade Meio Atividade Fim 

Total Com cargo 
em comissão 

Sem cargo 
em comissão 

Com cargo 
em comissão 

Sem cargo 
em comissão 

Quadro do GDF 01 01 - - 02 

Requisitados 
Órgãos do GDF 02 - 01 - 03 

Órgãos fora do GDF 01 - - - 01 

Servidores comissionados, sem vínculo efetivo 32 - 31 - 63 

Estagiários - 05 - - 05 

Total Geral 36 06 32 - 74 

1. Realizações 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  1.535.000 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 1.293.750 23.140 23.140 23.140 
2567 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti-Secretaria de 
Assuntos estratégicos- Plano Piloto 1.293.750 23.140 23.140 23.140 
8502 - Administração de Pessoal  2.775.986 3.109.272 3.096.531 3.096.531 



Ação/Subtítulo  
8803 - Administração de Pessoal-Secretaria de Assuntos 
estratégicos- Plano Piloto 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores
9621 - Concessão de Benefícios A Servidores
Assuntos estratégicos- Plano Piloto 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
9698 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
de Assuntos estratégicos- Plano Piloto 

Total do Programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tem como função prover 

dos meios administrativos necessários para implementação e gestão das ações 
estudos, pesquisas e projetos de médio e longo prazo
conservação e manutenção do sistema administrativo relacionado à área de pessoal
servidores), bem como para a promoção d
internacional, conforme demonstrado no 

Os recursos disponibilizados foram suficientes para execução da despesa neste exercício, 
ressaltando que haverá para o próximo exercício demandas 
contratação. 
 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Execução Orçamentária e Financeira
Ação/Subtítulo  

2912 - Estudos e Pesquisas Sócio -Econômicas
0014 - Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas
Assuntos Estratégicos-Distrito Federal 
3678 - Realização de eventos  

Total do Programa

 

 

 

 

 

 

 

4%
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Dotação  Inicial  Autorizado  
Secretaria de Assuntos 

2.775.986 3.109.272 
Servidores  560.000 162.000 

de Benefícios A Servidores-Secretaria de 
560.000 162.000 

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  4.340.000 316.848 
de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria 

4.340.000 316.848 
Total do Programa  10.504.736 3.611.260 

Tem como função prover a Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal 
dos meios administrativos necessários para implementação e gestão das ações para o desenvolvimento de 

projetos de médio e longo prazos. Dentro da sua estrutura orçamen
manutenção do sistema administrativo relacionado à área de pessoal

promoção da participação da unidade junto ao setor produtivo nacional e 
, conforme demonstrado no gráfico acima. 
Os recursos disponibilizados foram suficientes para execução da despesa neste exercício, 

ressaltando que haverá para o próximo exercício demandas reprimidas que ainda estão em processo de 

APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO  

Execução Orçamentária e Financeira  
 Dotação  Inicial  Autorizado  

Econômicas  1.538.426 745.936 
Econômicas-Secretaria de 

1.538.426 745.936 
0 700.000 

Total do Programa  1.538.426 1.445.936 

86%

9%

0% 1%

Execução - Programa 6003

8502 - Pessoal

8504 - Benefícios

8517 - Manutenção

1471 - Mod. de Sist. de 
Informação

2557 - Gestão da Informação.

50%50%

Execução - Programa 6203

Empenhado
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Empenhado  Liquidado  

 3.096.531 3.096.531 
 159.339 159.339 

 159.339 159.339 
 306.705 304.332 

 306.705 304.332 
 3.585.715 3.583.343 

a Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal 
para o desenvolvimento de 
orçamentária, o programa 

manutenção do sistema administrativo relacionado à área de pessoal e benefícios (69 
junto ao setor produtivo nacional e 

Os recursos disponibilizados foram suficientes para execução da despesa neste exercício, 
primidas que ainda estão em processo de 

 Empenhado  Liquidado  
 720.840 720.840 

 720.840 720.840 
 0 0 
 720.840 720.840 

Pessoal

Benefícios

Manutenção

Mod. de Sist. de 

Gestão da Informação.

Saldo orçamentário
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A finalidade deste programa na Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos é dar suporte à 
realização de estudos e pesquisas da Secretaria, inclusive sendo proposto para utilização em contrapartida 
de convênios para captação de recursos, financiamento de eventos técnicos da Unidade, tais como 
encontros acadêmicos, seminários técnicos e outros eventos alusivos.  

Sobre este programa, percebe-se que não houve execução na ação 3678-2691, posto que, 
apesar de ser solicitada na Proposta Orçamentária para o exercício de 2013, a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento não contemplou na Lei Orçamentária do exercício, encadeando a execução dos 
eventos na ação finalística mais compatível com a despesa, ou seja, a ação 2912-0014, conforme Etapa 
SAG n.º 14. Outrossim no final de dezembro de 2013 houve suplementação orçamentária no valor de R$ 
700.000,00 (setecentos mil reais) para correção contábil da execução dessas despesas. Contudo, devido ao 
encerramento do exercício orçamentário e financeiro do exercício, a Contabilidade Geral/SEF não teve 
tempo hábil para transferir a execução do programa de trabalho, permanecendo conforme quadro acima. 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições  420.000 845.875 845.874 746.424 
7100 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-Secretaria de 
Assuntos estratégicos- Plano Piloto 420.000 845.875 845.874 746.424 

Total do Programa  420.000 845.875 845.874 746.424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressarcimento ao Banco do Brasil referente à cessão de 02 (dois) servidores. 
Cumpre destacar que há inscrição de restos a pagar não processado referente à parcela de 

dezembro de 2013 com adição de 13º salário e férias. Esse valor deverá ser liquidado e pago no exercício 
subsequente. 
 

Projeto “A Importância da Estratégia no Desenvolvim ento Social e na Relação Cidadão e Governo”   
As atividades deste Projeto consistem na realização de circuito de palestras com a finalidade 

de promover o intercâmbio Governo/Sociedade, visando: a) preparar futuros tomadores de decisão para 
influenciar e interagir estrategicamente com o Estado; b) promover pesquisa de temas estratégicos e de 
interesse da administração pública com base nos artigos e ensaios produzidos e captados pela SEAE-DF, 
com vistas à edição de livro sobre as ações aprendidas, que servirão como suporte às novas pesquisas, 
bem como de paradigma positivo ou negativo para gestores de empresas públicas ou privadas; c) promover 
encontros acadêmicos com estudantes universitários e da rede escolar de ensino médio, pública ou privada, 
com realização de palestras instrucionais e motivacionais sobre estratégia e compreensão da ação de 
governo na gestão das políticas públicas; d) promover visitas técnicas de estudantes universitários a da 
rede escolar de ensino médio, pública e privada aos órgãos e empresas públicas do Distrito Federal com 
vistas à divulgação e ao conhecimento dos serviços ofertados pelo governo à população. 

95%

5%
0%
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Durante o período de janeiro a dezembro de 2013 foram realizadas 24 (vinte e quatro) 
palestras para alunos de 14 (quatorze) instituições de ensino superior, com frequência de 3.790 alunos.  
 
Projeto “Olho Vivo – Prevenindo acidentes na Infânc ia” 

O Projeto tem por objetivo a promoção de campanha de cunho educativo e preventivo de 
acidentes infantis com realização de circuitos de encontros e palestras destinados aos pais, dirigentes de 
creches, escolas de educação infantil da rede de ensino público do Distrito Federal e associações 
comunitárias, com distribuição de kits educativos, com vistas à redução do percentual de atendimento nos 
Prontos Socorros em face de acidentes domésticos. Durante o período de maio a dezembro foram 
realizadas 07 (sete) palestras para 716 (setecentos e dezesseis) dirigentes e educadores de 07 (sete) 
creches localizadas em Vicente Pires, Candangolândia, Guará I, Riacho Fundo I e II, Ceilândia e Varjão.  
 
Projeto “Você Ligado na Copa”  

Visa o projeto a realização de circuitos de encontros com federações patronais e de 
trabalhadores, sindicatos, prefeituras e lideranças comunitárias, bem como de palestras para os alunos da 
rede de ensino superior e médio, levando as informações sobre a disponibilização dos cursos que estarão 
sendo ofertados à população, tanto pelo Governo do Distrito Federal como por outros órgãos de formação 
profissional com a finalidade de motivação e indução à capacitação ou profissionalização de jovens e 
adultos para fazer frente ás oportunidades de emprego e renda que se apresentaram ou se apresentarão 
por ocasião da realização da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo de Futebol em 2014. 
Durante o período de janeiro a junho foram realizadas 08 (oito) palestras em Escola Classe e ONGs do 
Itapoã, Paranoá, Núcleo Bandeirante Ceilândia, Guará I e Candangolândia, com o comparecimento de 823 
jovens e adultos. 
 
Projeto “Expedição Quatro Cantos do DF”  

Aprovado pelo Decreto 34.634 de 05.09.2013 tem por objetivo incrementar o fortalecimento e a 
ampliação sustentável do turismo histórico, cívico-educacional do Distrito Federal, mediante a difusão das 
rotas da Expedição à população e visitantes, sugerindo uma opção de lazer, entretenimento e cultura; 
promoção do intercâmbio e o desenvolvimento entre as comunidades existentes nas rotas da Expedição, 
revelando seus monumentos, suas belezas naturais, seus diversos segmentos produtivos, urbanos e rurais 
e os valores imateriais e culturais, sejam o folclore, os costumes, a história e as múltiplas crenças; incentivar 
o empreendedorismo e a qualificação artesanal como forma de atividade sustentável para a geração de 
emprego e renda. O Projeto se encontra em fase de implantação com a participação as Secretarias de 
Estado elencadas no Decreto acima mencionado. 
 
 Projeto “Construção de Cenários Prospectivos Brasí lia +50” 

O objetivo do projeto consiste na contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços técnicos e especializados de consultoria para a elaboração de estudos de cenários prospectivos 
destinados a fortalecer a capacidade do Distrito Federal na formulação dos processos de concepção, 
implantação e gestão de políticas públicas de longo prazo. O projeto durante o 2º semestre de 2013 esteve 
na fase incial do processo licitatório para a contratação de consultoria. 
 
Projeto “Prospecções de Viabilidades Técnicas e Eco nômicas para a Inclusão de Energias 
Renováveis na Matriz Energética do Distrito Federal ”  

Constitui objeto do Projeto a contratação de instituição brasileira incumbida estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional para realizar estudos relativos à demanda de 
energia no Distrito Federal, estado atual e futuro, com vistas à utilização de fontes alternativas de energia 
em sua matriz energética, com especial ênfase para a geração de energia fotovoltaica. Projeto a ser 
executado mediante parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF via convênio, ora em fase de 
estudos, com financiamento de recursos estimados em R$ 6.111.000,00 (seis milhões cento e onze mil 
reais). 
Projetos em Estudos de Elaboração 

• Universalização do Plano de Contingenciamento e Plano de Recuperação de Desastres – 
Projeto a ser construído mediante a interlocução e participação dos seguintes órgãos: Segurança Pública 
(Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Defesa Civil) Transportes, Obras, Turismo, 
Esportes, CEB, CAESB, Metrô-DF, Consórcio Gestor do Aeroporto Internacional de Brasília, Comando da 
Aeronáutica de Brasília, Comando do 7º Distrito Naval, Comando do Exército em Brasília, Ministério da 
Integração Nacional, etc; 



• Portal de Consulta Popular de Segurança “Rede Geo Seg”. Projeto em fase de interlocução 
com a Secretaria de Estado de Segurança Pública;

• Portal de Coleta de Projetos Populares “Eu Proponho”.
 

2. Diagnóstico d o Desenvolvimento 

Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos 
32.716, de 1º de janeiro de 2011, publicado no DODF Edição Especial d
vez, a autonomia financeira e orçamentária da Secretaria só foi 
33.363 de 25 de novembro de 2011, que aprovou a estrutura administrativa da Unidade.

 A execução total do orçamento
R$ 5.152.429,51 (cinco milhões cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e 
um centavos), efetuados da seguinte forma:

 O valor autorizado disponível no orçamento importou em R$ 
novecentos e três mil e setenta e um reais
dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centav
conforme já demonstrado, e R$ 5.050.606,36
e seis centavos) devidamente liquidados, restando uma importância de R$ 
oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos
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Portal de Consulta Popular de Segurança “Rede Geo Seg”. Projeto em fase de interlocução 
de Estado de Segurança Pública; 

de Coleta de Projetos Populares “Eu Proponho”. 

o Desenvolvimento da Unidade 

Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos – SEAE/DF foi instituída mediante o Decreto n.º 
32.716, de 1º de janeiro de 2011, publicado no DODF Edição Especial de 1º de janeiro de 2011. Por sua 
vez, a autonomia financeira e orçamentária da Secretaria só foi possível com a publicação do Decreto nº 
33.363 de 25 de novembro de 2011, que aprovou a estrutura administrativa da Unidade.

A execução total do orçamento de 2013 (valores empenhados) impactou em um montante de 
cinco milhões cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e 

), efetuados da seguinte forma: 
O valor autorizado disponível no orçamento importou em R$ 5.903.071,00

novecentos e três mil e setenta e um reais), do qual R$ 5.152.429,51 (cinco milhões cento e cinquenta e 
dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) foram devidamente empenhados, 

5.050.606,36 (cinco milhões e cinquenta mil seiscentos e seis reais e trinta 
) devidamente liquidados, restando uma importância de R$ 101.823,15

te e três reais e quinze centavos)  inscritos em restos a pagar não processados
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Portal de Consulta Popular de Segurança “Rede Geo Seg”. Projeto em fase de interlocução 

SEAE/DF foi instituída mediante o Decreto n.º 
e 1º de janeiro de 2011. Por sua 

possível com a publicação do Decreto nº 
33.363 de 25 de novembro de 2011, que aprovou a estrutura administrativa da Unidade. 

(valores empenhados) impactou em um montante de 
cinco milhões cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e 

5.903.071,00 (cinco milhões 
cinco milhões cento e cinquenta e 

) foram devidamente empenhados, 
cinco milhões e cinquenta mil seiscentos e seis reais e trinta 

101.823,15 (cento e um mil 
restos a pagar não processados. 
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35. SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOM ÍNIOS - UO: 
55.101 

A Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios, Unidade Orgânica de Direção 
Superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, para execução de suas atividades, 
nos termos do Decreto nº 33.438, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 22.12.2011, com objetivo 
de dar maior celeridade aos processos de regularização dos parcelamentos e loteamentos do Distrito 
Federal. 

 Cabe destacar que foi integrado a SERCOND o Grupo de Análise e Aprovação de 
Parcelamento de Solo e Projetos Habitacionais — GRUPAR, criado pelo Decreto 28.863 de 17 de março de 
2008, fortalecendo a capacidade de análise e aprovação, dos processos de regularização dos 
parcelamentos de solo informais (condomínios). Essa unificação permitiu o crescimento da Secretaria, na 
análise e aprovação dos projetos habitacionais.  

Esta Secretaria tem as seguintes competências: formular diretrizes e políticas governamentais 
nas áreas de regularização fundiária de parcelamentos do solo informais no Distrito Federal, visando 
promover, coordenar e executar programas, projetos e ações relacionados à questão da regularização, 
articulando a cooperação entre o Estado e a sociedade, visando o alcance dos objetivos das políticas 
públicas, e a realização de estudos e pesquisas de acompanhamento da situação fundiária no DF. 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade-Meio Atividade-Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 17 - 10 - 27 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) - 108 - 28 136 

Rr   Requisitados Órgãos do GDF 17 - 11 - 28 

Total Geral 17 108 10 28 163 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

 

1. Realizações  

 
PROGRAMA GESTÃO:  

6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GE STÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ações/Subtítulos  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  20.000 7.899 7.899 7.899 
2526 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de 
Regularização de Condomínios- Plano Piloto 20.000 7.899 7.899 7.899 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 50.000 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  9.700.000 7.565.200 7.560.080 7.553.543 
8855 - Administração de Pessoal-Secretaria de Regularização de 
Condomínios- Plano Piloto 9.700.000 7.565.200 7.560.080 7.553.543 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  310.000 476.500 471.146 467.583 
9664 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de 
Regularização de Condomínios- Plano Piloto 310.000 476.500 471.146 467.583 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  400.000 23.836 20.398 19.894 
9740 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
Regularização de Condomínios- Plano Piloto 400.000 23.836 20.398 19.894 

Total do Programa  10.480.000 8.073.435 8.059.523 8.048.919 
 

No exercício de 2013 o Programa acima em termos percentuais demonstrou que 
aproximadamente 90% (noventa por cento) correspondem a Manutenção com Administração de Pessoal, 
incluindo-se as concessões de benefícios. No que refere as atividades com a manutenção da unidade 10% 
(dez por cento) se enquadra com despesas com aquisição de material de consumo, aquisição de switches 
bem como serviços diversos. 

Os valores autorizados sofreram variações no decorrer do exercício em virtude de 
remanejamentos internos pela própria unidade, bem como dos cancelamentos e suplementações para 
atender despesas com pessoal do GDF.  
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2.  Informações complementares 
No ano de 2013, a equipe da Secretaria de Regularização de condomínios (SERCOND) focou 

o trabalho em ações que agilizassem o andamento da regularização dos condomínios e, 
consequentemente, em melhorias na qualidade de vida dos moradores desses residenciais. Enquanto se 
estruturava a SERCOND se empenhou em diversas ações, como: 

Secretaria Itinerante –  Criada para realizar diversas visitas com o objetivo de otimizar os 
processos de regularização, aproximando o Governo à comunidade interessada a fim de ouvir seus 
representantes, esclarecer dúvidas e levar informações sobre o passo-a-passo do processo de 
regularização. Em 2013 os condomínios que receberam a visita da equipe da SERCOND: Setor 
Habitacional Água Quente, alguns condomínios do Gama, Serra Azul e Vila Rabelo, no Setor de Mansões 
de Sobradinho, Solar de Athenas, no Grande Colorado, Entre Lagos, no Paranoá, Belvedere Green, no 
Jardim Botânico, Arniqueira, Privê do Lago Norte I e Privê II, no Lago Norte, Vicente Pires, parcelamentos 
da Colônia Agrícola Riacho Fundo e Colônia Agrícola Sucupira. 

Projetos aprovados –  Em dezembro de 2013, foram aprovados pelo Conselho de 
Planejamento (Conplan) nove parcelamentos a saber: Setor Habitacional Dom Bosco, onde está o Villages 
Alvorada, Jardim Botânico V, no Jardim Botânico, Ouro Vermelho II, em São Sebastião, Vivendas Friburgo, 
Jardim América, Vivendas Bela Vista e Império dos Nobres, em Sobradinho, Condomínio La Font, no 
Paranoá, e Mirassol, em Planaltina. 

Decreto de regularização  – Em maio, o governador assinou o decreto de regularização de 
dois condomínios: o Alto da Boa Vista, em Sobradinho, localizado em área particular, e o Marissol, em área 
de interesse social, em Planaltina. Os dois agora devem concluir a regularização fundiária para que os lotes 
possam ser escriturados em cartório. 

Diversas reuniões foram realizadas pela SERCOND, com o objetivo de orientar os síndicos 
sobre os três pilares que envolvem a regularização dos parcelamentos de solo informais tais como: 
Fundiária, Urbanística e Ambiental. 

Etapa 2 do Jardim Botânico –  Esta Secretaria tem empenhado em agilizar o registros dessas 
áreas péla TERRACAP a exemplo da Etapa 2 do Jardim Botânico, que envolve seis condomínios: Estância 
Jardim Botânico (parte), Jardim Botânico VI, Estância Jardim Botânico II, Jardim Botânico I, Mirante das 
Paineiras e Parque e Jardim das Paineiras, que está parado desde de 2007 por decisão judicial. Neste 
sentido foram realizadas algumas reuniões tanto com a TERRACAP e representantes dos condomínios da 
Etapa 2. Outras áreas se interessaram para que a Secretaria iniciasse a mediação: Privê do Lago Norte, 
Gama, Setor Dom Bosco (Lago Sul). 

Autorizações para Muros e Portarias –  No primeiro semestre deste ano, a Secretaria de 
Condomínios emitiu as primeiras autorizações que permitem a manutenção dos muros e portarias nos 
condomínios, lembrando que a SERCOND não autorizou e nem tem poder para autorizar construção de 
muros e de guaritas, apenas emitiu, conforme legislação vigente, autorização precária para MANUTENÇÃO. 

Após, a Justiça ter considerado a lei inconstitucional, a SERCOND, no decorrer do mês de 
julho, após audiência pública realizada com os moradores para discutir o projeto de lei que trata do assunto, 
o governador Agnelo Queiroz assinou a nova lei, publicada no Diário Oficial no início de julho. 

Condomínios fechados –  Com objetivo de promover a participação da sociedade, na 
elaboração de projetos e leis que visam o bem estar social, esta Secretaria realizou duas audiências 
publicas, a primeira foi realizada no dia 15 de agosto e a segunda no dia 13 de setembro para discutir o 
projeto de lei complementar de condomínios urbanísticos fechados, com os moradores e diversos atores 
envolvidos, que permitirá a forma de análise e aprovação dos projetos dos condomínios, que passarão a ser 
analisados e registrados em cartório como condomínios fechados.  

GRUPAR – A composição do GRUPAR constituído por representantes dos órgãos e entidades 
da Administração Pública do Distrito Federal competentes para a análise, aprovação, licenciamento, registro 
e operação dos parcelamentos do solo sob sua competência foi ampliada por representantes de diversos 
órgãos envolvidos na matéria. 

Nos últimos anos, 99 parcelamentos irregulares foram legalizados no Distrito Federal. Há 159 
loteamentos em processo de análise. Além disso, outros 260 loteamentos não têm projetos prontos. 
Ressalta-se, entretanto, que a aprovação do projeto e assinatura do decreto pela gestão passada não 
garantiram uma efetiva regularização, tendo em vista que os condomínios não conseguiram cumprir as 
exigências cartoriais dentro do prazo definido em lei, de 180 dias, e, assim, não conseguiram registrar seus 
condomínios.  

No nosso Governo, estamos buscando a regularização efetiva. Para isso, estamos em parceria 
com a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF, analisando, 
preliminarmente, a situação dominial, bem como verificando quaisquer outras exigências, para que, na 
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aprovação do parecer pela SERCOND e assinatura do decreto pelo Governador, os parcelamentos 
cheguem efetivamente ao registro. 

A SERCOND é constituída de cinco subsecretarias: de Urbanismo, Ambiental, Assuntos 
Fundiários, Administração e Fiscalização. 

Dentro de sua estrutura, foi criada duas equipes que formarão a Secretaria Itinerante, que 
estará percorrendo os Setores Habitacionais formados por condomínios, com objetivo de esclarecer aos 
moradores quanto ao processo de regularização, conhecer de perto as principais dificuldades de cada 
região, fazer levantamento dos moradores e buscar maior integração com as comunidades. Além de amplo 
trabalho de capacitação de lideranças, síndicos e moradores para acompanhamento do processo em todos 
os níveis. 

 Paralelamente, uma equipe do Programa Sócio-Ambiental da SERCOND também estará 
percorrendo os residenciais, com objetivo de discorrer sobre as etapas para implementação de um 
programa de conscientização, da importância correta da coleta seletiva, importância da acessibilidade, da 
reciclagem e maior conscientização da preservação ambiental. 

Número de Parcelamentos em Análise até 2013 
N° Parcelamento Decreto Data DODF Republicação 

1 Alto da Boa Vista 31.232 31/12/2009 08/01/2010 30/05/2013 n° 34.340  

2 Aris Buritis 31.080 24/11/2009 25/11/2009  

3 Bianca 32.441 11/11/2010 12/11/2010  

4 Boa Sorte 32.681 29/12/2010 30/12/2010  

5 Buritis 31.079 24/11/2009 25/11/2009  

6 Cachoeira 30.725 20/08/2009 21/08/2009  

7 Caravelo 32.682 29/12/2010 30/12/2010  

8 Casa Rosada 32.683 29/12/2010 30/12/2010  

9 Chácara Paraíso 32.702 29/12/2010 30/12/2010  

10 Chácara São José 32.662 29/12/2010 30/12/2010  

11 COER 31.134 14/12/2009 15/12/2009  

12 Dom Bosco 32.447 11/11/2010 12/11/2010  

13 Ecológico Village III 29.882 22/12/2008 24/12/2008 01/09/10 n°32.146 

14 Estância Del Rey 32.471 18/11/2010 19/11/2010  

15 Estância Jardim Botânico 28.554 13/12/2007 14/12/2007  

16 Estância Mestre D’Armas 30.726 20/08/2009 21/08/2009 01/09/10 n°32.150 

17 Fraternidade 32.663 29/12/2010 30/12/2010  

18 Halley 32.664 29/12/2010 30/12/2010  

19 Império dos Nobres 32.693 29/12/2010 30/12/2010  

20 Itapoã 31.907 09/07/2010 12/07/2010 Decreto previsto para 2014 

21 Jardim América 32.442 11/11/2010 12/11/2010  

22 Jardim Botânico I 28.554 13/12/2007 14/12/2007  

23 Jardim Botânico V 32.327 13/10/2010 14/10/2010 Decreto previsto para 2014 

24 Jardim Botânico V-A 32.325 13/10/2010 14/10/2010 Decreto previsto para 2014 

25 Jardim Botânico VI 28.554 13/12/2007 14/12/2007  

26 Jardim Europa I 32.698 29/12/2010 30/12/2010  

27 Jardim Europa II 32.699 29/12/2010 30/12/2010  

28 Jardim Ipanema 32.443 11/11/2010 12/11/2010  

29 Jardins do Lago Qd 01 29.896 23/12/2008 24/12/2008 01/09/10 n°32.147 

30 Jardins do Lago Qd 02 29.895 23/12/2008 24/12/2010 01/09/10 n°32.152 

31 La Font  30.793 04/09/2009 10/09/2009 
01/09/10 n°32.148 

Aguardando ajustes para 
republicação 

32 Lago Sul I 29.881 22/12/2008 24/12/2008 01/09/10 n°32.149 

33 Lago Sul I 32.446 11/11/2010 12/11/2010 N°33.300  de 01/11/2011 

34 Las Vegas 30.792 04/09/2009 10/09/2009  

35 Mangueiral 30.699 13/08/2009 14/08/2009  

36 Mansões Flamboyant 32.475 18/11/2010 19/11/2010  

37 Mansões Califórnia 19.165 14/04/1998 15/04/1998  

38 Mansões Colorado 32.700 29/12/2010 30/12/2010  
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N° Parcelamento Decreto Data DODF Republicação 

39 Mansões Entrelagos 29.001 29/04/2008 30/04/2008  

40 Mansões Rurais Lago Sul 32.476 18/11/2010 19/11/2010  

41 Mansões Sobradinho II 32.684 29/12/2010 30/12/2010  

42 Meus Sonhos 32.444 11/11/2010 12/11/2010  

43 Mirante Paineiras 28.554 13/12/2007 14/12/2007  

44 Morada 32.685 29/12/2010 30/12/2010  

45 Morada de Deus 28.564 14/12/2007 17/12/2007  

46 Morada dos Nobres 32.694 29/12/2010 30/12/2010  

47 Nosso Lar (Planaltina) 31.242 12/01/2010 13/01/2010  

48 Nosso Lar (Sobradinho) 32.695 29/12/2010 30/12/2010  

49 Ouro Vermelho II 32.326 13/10/2010 14/10/2010 14/10/2010 n°32.356 

50 Parque Jardim Paineiras 28.554 13/12/2007 14/12/2007  

51 Petrópolis 32.686 29/12/2010 30/12/2010  

52 Pôr do Sol (Sobradinho) 32.696 29/12/2010 30/12/2010  

53 Portal Lago Sul 19.165 14/04/1998 15/04/1998  

54 Porto Rico 30.414 25/05/2009 26/05/2009  

55 Privê Lago Sul I 32.473 18/11/2010 19/11/2010  

56 Privê Residencial Mônaco 30.497 22/06/2009 22/06/2009  

57 Querência 32.474 18/11/2010 19/11/2010 Falta Cronograma Físico 
Financeiro 

58 Quintas Alvorada I 31.243 12/01/2010 13/01/2010  

59 Quintas Alvorada II 31.243 12/01/2010 13/01/2010  

60 Quintas Alvorada III 31.904 09/07/2010 12/07/2010  

61 Quintas Bela Vista 29.883 22/12/2008 24/12/2008  

62 Quintas Interlagos 31.233 31/12/2009 08/01/2010  

63 Res. Belo Horizonte 32.690 29/12/2010 30/12/2010  

64 Residencial Bem Estar 32.688 29/12/2010 30/12/2010  

65 Residencial Ipês 32.687 29/12/2010 30/12/2010  

66 Residencial Jardim Vitória 32.689 29/12/2010 30/12/2010  

67 Residencial Planalto 32.665 29/12/2010 30/12/2010  

68 Residencial Samaúma 30.728 20/08/2009 21/08/2009  

69 Res. Serra Dourada 32.666 29/12/2010 30/12/2010  

70 Res.Sobradinho 32.667 29/12/2010 30/12/2010  

71 Res. Versales 32.671 29/12/2010 30/12/2010  

72 Res. Viv. Rur. Alvorada 32.691 29/12/2010 30/12/2010  

73 San Diego 19.165 14/04/1998 15/04/1998  

74 Santa Bárbara 32.472 18/11/2010 19/11/2010  

75 São Francisco I 32.477 18/11/2010 19/11/2010  

76 Serra Azul 32.445 11/11/2010 12/11/2010  

77 Serra Dourada I 32.669 29/12/2010 30/12/2010  

78 Sítio dos Anjos 32.697 29/12/2010 30/12/2010  

79 Sobradinho III 32.670 29/12/2010 30/12/2010  

80 Tororó 30.067 18/02/2009 19/02/2009  

81 Verde 31.906 09/07/2010 12/07/2010  

82 Vila Centro Sul 32.672 29/12/2010 30/12/2010  

83 Vila Rica 32.673 29/12/2010 30/12/2010  

84 Vila Rosada 32.674 29/12/2010 30/12/2010  

85 Vila Verde 32.675 29/12/2010 30/12/2010  

86 Village Alvorada I e II 31.905 09/07/2010 12/07/2010  

87 Vivendas da Alvorada 32.678 29/12/2010 30/12/2010  

88 Vivendas Beija Flor 32.676 29/12/2010 30/12/2010  

89 Vivendas Campestre 32.677 29/12/2010 30/10/2010  

90 Vivendas Colorado 32.701 29/12/2010 30/12/2010  

91 Vivendas da Serra 32.679 29/12/2010 30/12/2010  



 

N° Parcelamento 

92 Vivendas Paraíso 

93 Vivendas Lago Azul 

94 Vivendas Serrana 

95 Marisol 
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O governo tem como premissa de regularização fundiária o ato de entrega das escrituras das 
unidades habitacionais. Para isso, houve alterações nos procedimento que levam à assinatura do Decreto 
pelo Governador. 

Dos projetos aprovados, nenhum chegou ao cartório, não havendo, assim, atingido o seu 
objetivo final, que é a efetiva regularização com o registro cartorial de cada parcelamento. 

Dessa forma, visando conquistar a efetiva regularização dos condomínios, esta gestão está 
priorizando a análise fundiária de cada parcelamento antes que seja dado prosseguimento ao processo. 
Para isso, é verificado se há problemas em outros órgãos do GDF, com a União, os Cartórios e até mesmo 
judiciais. Havendo problemas a serem resolvidos, sugere-se aos interessados que os solucionem e, não 
havendo, é dada continuidade ao processo, nos trâmites legais, buscando-se chegar ao registro. 

Situação dos Parcelamentos  

Nome do Parcelamento RA Grau de 
Implantação Situação Fundiária 

1 Mini Granjas do Torto Brasília - RA I Implantado Área Desapropriada TERRACAP 

2 
COOPERFRUIT (Proj. Mana I) 
PICAG/ Res. Manacá Brazlândia - RA IV Implantado Não desapropriada 

3 Vila São José Brazlândia - RA IV Implantado Desapropriada em comum 
4 Resid. Monte Verde PICAG 4/494 Ceilândia - RA IX Implantado Não desapropriada 

5 
Por do Sol/Sol Nascente 

Ceilândia – RA IX Implantado Desapropriada pela TERRACAP (Bordas de Ceilândia) 
6 Alvorada Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
7 Adonai Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
8 Bela Vista Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
9 Canto do Cerrado Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
10 Costa do Sol Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
11 Esperança Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
12 Fênix Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
13 Granjas Reunidas Asa Branca Gama - RA II Implantado Desapropriada em Comum 
14 Mansões Primavera Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
15 Ouro Verde Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
16 Residencial das Garças Gama - RA II Implantado Desapropriada pela TERRACAP  
17 Residencial Victoria Gama - RA II Implantado Desapropriada 
18 Mansões Belvedere Green Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
19 Morada de Deus Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
20 Ouro Vermelho I  Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
21 Ouro Vermelho II Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
22 Prive Residencial Mônaco Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
23 Quinta dos Ipês - Chácara Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
24 Quintas Interlagos Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
25 São Mateus Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
26 Verde Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
27 Quintas das Colinas Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
28 Ecológico Village III Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
29 Estância Jardim Botânico Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
30 Jardim Botânico I Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Desapropriada pela TERRACAP 

31 Jardim Botânico V Jardim Botânico - RA XXVII Implantado 
Desapropriada pela TERRACAP e 
Não desapropriada 

32 Jardim Botânico VI Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
33 Jardim do Lago Qd. 01 Jardim Botânico - RA XXVII Não Implantado Não desapropriada 
34 Jardim do Lago Qd. 02 Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
35 Jardim do Lago Qd. 09 Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
36 Lago Sul I Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
37 Mansões Califórnia Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
38 Mirante das Paineiras Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
39 Parque Jardim das Paineiras Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
40 Portal do Lago Sul Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
41 Quintas Bela Vista Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
42 San Diego Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
43 Vila da Mata Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
44 Village da Alvorada I Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
45 Village da Alvorada II Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
46 Las Vegas Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
47 Solar da Serra I, II e III Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
48 Quintas Itaipu Cond.Rural Chácaras Jardim Botânico - RA XXVII Implantado Não desapropriada 
49 Quinta das Acácias Jardim Botânico - RA XXVII Não Implantado Não desapropriada 
50 Villages Alvorada Lago Sul - RA XVI Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
51 Mini Chácaras do Lago Sul Lago Sul - RA XVI Não Implantado Desapropriada em comum 
52 Vila Chauy N. Bandeirante - RA VIII Implantado  Desapropriada 
53 Itapoã Paranoá - RA VII Implantado Desapropriadas 
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Nome do Parcelamento RA Grau de 
Implantação Situação Fundiária 

54 Mansões Itaipu Paranoá - RA VII Implantado Não desapropriada 
55 Prive Residencial La Font Paranoá - RA VII Implantado Não desapropriada 
56 Quintas da Alvorada I Paranoá - RA VII Implantado Não desapropriada 

57 Ville Montagne Paranoá - RA VII Implantado 
Desapropriada pela TERRACAP e 
Não desapropriada 

58 Quintas da Alvorada II Paranoá - RA VII Implantado Não desapropriada 
59 Quintas da Alvorada III Paranoá - RA VII Implantado Não desapropriada 
60 Prive Residencial Riviera Paranoá - RA VII Não Implantado Desapropriada em Comum 

61 
Prive Morada Sul Etapas A e B - 
ESTRELA DALVA Paranoá - RA VII Implantado Desapropriada em comum 

62 Mestre D’Armas (Setor Hab.) Planaltina - VI Implantado Não desapropriada 
63 Estância Mestre D'Armas I Planaltina - VI Implantado Não desapropriada 
64 Estância Mestre D'Armas III Planaltina - VI Implantado Não desapropriada 
65 Estância Planaltina I - Catavento Planaltina - VI Não Implantado Não desapropriada 
66 Residencial Sarandy Planaltina - VI Implantado Não desapropriada 
67 Park Mônaco Planaltina - VI Implantado Não desapropriada 
68 Arapoanga Planaltina - VI Implantado Não desapropriada 
69 Jardim Oriente 030.013.476/88 Planaltina - VI Implantado Não desapropriada 
70 Cachoeira Planaltina - VI     
71 Residencial Marisol Planaltina - VI Implantado Não desapropriada 
72 Samaúma Planaltina - VI     

73 Setor Habitacional Tororó Santa Maria - RA XIII 
Parcialmente 
Implantado Não desapropriada 

74 Ecológico Parque do Mirante Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
75 Estância Del Rey Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
76 Jardim Atlântico Sul Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
77 Mansões Flamboyant Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
78 Mansões Rurais Lago Sul Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
79 Prive Lago Sul Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
80 Quintas do Trevo Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
81 Residencial Querência Santa Maria - RA XIII Não Implantado Não desapropriada 
82 Residencial Vale das Palmeiras Santa Maria - RA XIII 30% Implantado Não desapropriada 
83 San Francisco Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
84 San Francisco II Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
85 Santa Barbara Santa Maria - RA XIII Implantado Não desapropriada 
86 Ribeirão Santa Maria - RA XIII     
87 Quintas do Sol São Sebastião - RA XIV Implantado Não desapropriada 
88 Mangueiral São Sebastião - RA XIV     
89 Quintas Santa Bárbara São Sebastião - RA XIV Implantado Não desapropriada 
90 Alto da Boa Vista Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
91 Bianca Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
92 Buritis (ARIS) Sobradinho - RA V Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
93 Império dos Nobres Sobradinho - RA V Implantado Em comum 
94 Império dos Nobres Sobradinho - RA V Implantado Desapropriada pela TERRACAP 
95 Morada Imperial Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
96 Nosso Lar Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
97 Mansões Petrópolis Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
98 Morada dos Nobres Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
99 Pôr do Sol Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
100 Recanto Real Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
101 Sítio dos Anjos Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
102 Vivendas Serranas Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
103 Alvorecer dos Pássaros Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
104 Residencial Vitoria Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
105 Boa Sorte Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
106 Caravelo Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
107 Casa Rosada Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
108 Chácara Beija Flor Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
109 Chácara Paraíso Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
110 Chácara São José Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
111 Contagem Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
112 Fraternidade Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
113 Jardim America Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
114 Jardim Ipanema Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
115 Novo Horizonte Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
116 Recanto do Mene - Mod.  A e B Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
117 Recanto dos Nobres Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
118 Residencial Bem Estar Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
119 Residencial Halley Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
120 Residencial Ipês Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
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Nome do Parcelamento RA Grau de 
Implantação Situação Fundiária 

121 Residencial Mansões Sobradinho II Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
122 Residencial Mansões Sobradinho III Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
123 Residencial Meus Sonhos Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
124 Residencial Morada Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
125 Residencial Planalto Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
126 Residencial Sobradinho Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
127 Residencial Sol Nascente Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
128 Residencial Versalhes Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
129 Residencial Vila Verde Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
130 Residencial Villa Rica Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
131 Rio Negro Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
132 Rural Residencial Petrópolis Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 

133 
Residencial Rural Vivendas 
Alvorada Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 

134 Serra Dourada - Etapa I Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
135 Serra Dourada - Etapa II Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
136 Vila Centro Sul Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
137 Vila Rosada Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
138 Vivendas Alvorada Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
139 Vivendas Campestre Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
140 Vivendas da Serra Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
141 Vivendas Paraíso Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
142 Petrópolis Sobradinho - RA V Implantado Desapropriada pela União 
143 Colorado Ville Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
144 Jardim Europa Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
145 Jardim Europa II Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
146 Mansões Colorado Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
147 Rural Vivendas Colorado II Sobradinho - RA V Implantado Em comum União 

148 
Solar de Athenas (Rur.Vivendas da 
Serra) Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 

149 Vivendas Bela Vista Sobradinho - RA V Implantado Desapropriada pela União 
150 Vivendas Colorado Sobradinho - RA V Implantado Em comum União 
151 Vivendas Friburgo I, II e III Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 
152 Mansões Entrelagos I, II, III e IV Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 

153 
Mansões Sob. ou Mini Chácaras 
Sobradinho Sobradinho - RA V Implantado Em comum 

154 
Qd. 45A Set. Mans. Sob. Set. 
Pinheiros Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 

155 Serra Azul Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 

156 
Setor de Mansões Sobradinho QMS 
44 Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 

157 
Sobradinho Novo ou Setor de 
Mansões Sobradinho - RA V Implantado Não desapropriada 

158 Chácara Bela Vista Sobradinho - RA V  Implantado   
159 Vivendas Lago Azul Sobradinho - RA V  Implantado   
160 COER Sobradinho II - RA XXVI     
162 Pontas de Quadra Sobradinho II - RA XXVI     

 
A Assessoria Jurídica da SERCOND instrui todos os processos administrativos que contenham 

pedido de análise e aprovação dos projetos, visando à regularização. Para tanto, é desenvolvido uma 
análise que vai desde o início do processo até seu êxito, qual seja, o efetivo registro do parcelamento no 
cartório competente. 

Fases do Processo de Parcelamento: 
Dominialidade 

Inicialmente, é feito pelo jurídico um check list dos processos levando-se em conta a juntada 
aos autos de toda a documentação exigida pelo Manual de Regularização do Grupar. Posteriormente, é 
verificado, pelo mesmo setor, se há pendências em outros órgãos que prejudiquem ou impeçam a análise 
processual do processo até seu efetivo término. 

Dessa forma, busca-se junto à TERRACAP, Procuradoria Geral do Distrito Federal, Secretaria 
de Patrimônio da União – DF, Cartórios, entre outros, as seguintes informações: há nesses órgãos 
processos administrativos, judiciais ou até mesmo conflito de interesse que irá atrasar ou impedir a análise e 
posterior regularização dos processos que estão na SERCOND? 

Cabe ressaltar a importância desta análise feita pelo jurídico, uma vez que visa-se a verificar se 
há questões dominiais ou judiciais que atrapalharão o processo de regularização a chegar ao êxito, ou seja, 
ao efetivo registro. Verificando-se que há problemas a serem resolvidos pela parte interessada, o Grupar 
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informa a este o problema verificado para que busque a solução. Entretanto, verificando, principalmente que 
a questão fundiária está resolvida, todos os trâmites da regularização dentro da SERCOND serão seguidos. 

 

Registro Cartorial 
Em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF 

e o Grupar é realizado, antes de cada prosseguimento, a análise de cada condomínio especifico, procura se 
buscar resolver a questão fundiária, bem como as pendências cartoriais que possam vir a ser exigidas após 
aprovação do Decreto. Com isso, será garantido pela SERCOND que todos os Decretos assinados pelo 
Governador chegarão ao registro cartorial, beneficiando, integralmente, a população envolvida no 
parcelamento em questão. 

 
Processo Jurídico – CONAM e CONPLAN 

Entende o Ministério Público que todos os processos de Regularização devem passar pelo 
Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM e pelo Conselho de Planejamento Territorial e 
Urbano do Distrito Federal – CONPLAN para poder chegar ao registro cartorial. Por essa razão, foi emitida a 
Recomendação nº 10/2009 da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios - MPDFT aos 
Cartórios dos Ofícios do Registro de Imóveis. 

Em março de 2011, o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF entrou com 
uma dúvida registraria na Vara de registros Públicos do DF, Processo nº 2011.01.037330-2, atendendo ao 
requerimento do Condomínio Quintas da Alvorada – Gleba I. Neste processo questionou-se a 
Recomendação 10/2009 do MPDFT e, dentre outros aspectos, a necessidade de ata de aprovação do 
CONAM e CONPLAN tendo em vista que o Processo foi aprovado pela SERCOND. 

Em 20 de junho de 2011, Excelentíssimo Juiz da Vara proferiu sentença favorável ao Cartório, 
julgando improcedente a dúvida em questão. Dentre seus argumentos, está o fato de que o art. 18 da Lei 
6766/79 exige documentação especifica para o registro de loteamento e, dentro dessa especificação, não 
se encontra a obrigatoriedade de ata do CONPLAN. Esclareceu ainda o Magistrado da Vara de Registros 
Públicos que "... todo ato administrativo goza da presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e 
auto-executoriedade. Assim, caso entenda o Ministério Público que o decreto do Governador não possui 
algum desses atributos, resta-lhe buscar a sua anulação no foro competente.” Dessa forma, havendo a 
cópia do ato em que o Distrito Federal aprovou o loteamento, não cabe ao registrador questionar sua lisura. 

Apesar da decisão acima descrita, entende a SERCOND que enquanto não houver o trânsito 
em julgado da referida sentença, todos os processos continuarão passando pelos Conselhos. 

Foi elaborado em conjunto com a PGDF um termo de Compromisso de Compensação 
Urbanística e de Obra de macro drenagem, viabilizando a regularização de 54 assentamentos irregulares 
previstos na Lei 11.977/2009 Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a 
regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas.   

 Processos encaminhados ao Conselho de Planejamento Urbano e Territorial do Distrito 
Federal – DF- CONPLAN em 2013: 

Parcelamento  Data Do Envio  Data da Aprovação  
Ouro Vermelho II 17/11/2012 254 de 17/12/2012 
Jardim Botânico V 17/11/2012 254 de 17/12/2012 
Jardim Botânico V-A 17/11/2012 254 de 17/12/2012 
Privê Residencial La Font 17/11/2012 254 de 17/12/2012 
Residencial Marisol 17/11/2012 254 de 17/12/2012 
Vivendas Friburgo 17/11/2012 254 de 17/12/2012 
Jardim América 17/11/2012 254 de 17/12/2012 
Vivendas Bela Vista 17/11/2012 254 de 17/12/2012 
Setor Habitacional Dom Bosco 17/11/2012 254 de 17/12/2012 

3.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 
No que diz respeito à execução orçamentária e financeira, a grande dificuldade se concentra 

em sua maior parte diante de um orçamento pequeno e limitado. No tocante a execução, esta SERCOND 
limitou-se ao pagamento de pessoal, ressarcimentos de servidores requisitados, compras de material de 
consumo e almoxarifado, não tendo grandes realizações no que diz respeito à utilização de recursos para 
realização de estudos, diagnósticos e publicações.  

No final de 2013, foi destinado dentro do PPA programa para SERCOND, no qual poderá ser 
realizados os estudos acima mencionado. Outro grande avanço para 2014, será a elaboração do Termo de 
Cooperação Técnica com a UNB, processo nº 0426.000001/2014, já analisado pela AJl/SERCOND, a ser 
encaminhado em fevereiro à CLDF para inclusão de recursos dentro do PPA que contemplem outras 
atividades oriundas deste Acordo de Cooperação. 
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36. COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS –  CIAS UO: 56.102 
A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS foi criada no ano de 2012, por força 

do Decreto nº 33.613, de 13 de abril do mesmo ano, inserida na estrutura administrativa da Secretaria de 
Estado do Trabalho. Posteriormente, a Coordenadoria foi remanejada para a estrutura da Secretaria 
Extraordinária da Copa 2014 pelo Decreto n° 33.915,  de 20 de setembro de 2012, e obteve em sua própria 
estrutura administrativa a inclusão da Assessoria Jurídica e das Unidades de Controle Interno e de 
Administração Geral, por meio do Decreto nº 33.950, de 17 de outubro de 2012, provendo a CIAS de 
orçamento próprio e autonomia orçamentária, financeira e patrimonial.  

As competências atribuídas à Coordenadoria constam inicialmente do Decreto nº 33.849 de 15 
de agosto de 2012, que alterou o Decreto nº 33.329 de 10 de novembro de 2011, responsável pela 
regulamentação da lei que instituiu o Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal, Lei nº 
4.061 de 14 de julho de 2011. Essas competências são condizentes ao planejamento, à programação, ao 
controle e à operacionalização de atividades relativas à qualificação e capacitação profissional, inseridas no 
referido Plano, o “DF Sem Miséria”. 

Posteriormente, essas atividades foram fixadas pela Lei nº 5.091, de 03 de abril de 2013, que 
alterou a já citada Lei do “DF Sem Miséria”, incluindo no Plano pela Superação da Extrema Pobreza no 
Distrito Federal a geração de emprego e renda, dentre outras alternativas, por meio de oficinas de 
qualificação e capacitação profissional, ou “Fábricas Sociais”. 

As “Fábricas Sociais”, de implantação e desenvolvimento sob responsabilidade da 
Coordenadoria, têm atualmente suas atividades regulamentadas pelo Decreto nº 34.264, de 05 de abril de 
2013. Essas atividades buscam a qualificação e a capacitação de seus participantes, bem como a inserção 
social de famílias pobres e extremamente pobres por meio da formação de mão-de-obra apta em confecção 
de peças de vestuário, materiais esportivos e etc. Ainda, uma nova reestruturação foi deflagrada pelo 
Decreto nº 34.996, de 20 de dezembro de 2013, para aliar a estas atividades já institucionalizadas a recente 
alteração imposta pelo Decreto nº 35.016, de 24 de dezembro de 2013, que atribui às “Fábricas Sociais” 
também a responsabilidade de realização de ações de formação de mão-de-obra apta em atividades 
relacionadas à construção civil.  

Força de Trabalho - SECOPA 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 01 - - - 01 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 28 - - - 28 

Requisitados 
Órgãos do GDF 04 - - - 04 
Órgãos do Governo Federal 02 - - - 02 

Total Geral  35 - - - 35 

Força de Trabalho 

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 04 - - - 04 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 52 - 44 - 96 

Requisitados 
Órgãos do GDF 11 - - - 11 
Órgãos do Governo Federal 05 - - - 05 

Total Geral  72 11 44 - 127 

 
Observação:  A força de trabalho da Secretaria Extraordinária da Copa 2014 consta em 

separado pois a mesma é unidade executiva. A Coordenadoria de Integração Sociais, como unidade 
administrativa (unidade gestora e orçamentária), é responsável apenas pelo custeio da folha de pagamento 
da SECOPA. 

1. Realizações  

PROGRAMA TÉMATICO: 

6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
 

OBJETIVO GERAL  

Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e 
extrema pobreza por meio da concessão de benefícios  de transferência de renda no Distrito Federal. 
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Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4232 - Ações Complementares ao Programa de Transferência de 
Renda 16.430.000 9.068.882 8.397.000 5.189.879 
5334 - Ações Complementares Ao Programa de Transferência de 
Renda-Manutenção de Fábricas Sociais - Qualificação e Capacitação 
Profissional - Distrito Federal 5.000.000 7.250.744 6.784.744 3.610.112 
5336 - Ações Complementares Ao Programa de Transferência de 
Renda-Ações Complementares Ao Programa de Transferência de 
Renda - Manutenção de Fábricas Sociais - Qualificação e Capacitação 
Profissional - Distrito Federal 10.000.000 1.818.138 1.612.257 1.579.767 

Total do Programa  16.430.000 9.068.882 8.397.000 5.189.879 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 - Promover a elevação de renda, a qualidade de vida e qualificação e capacitação profissional 
das famílias pobres e extremamente pobres, como for ma de reduzir as desigualdades sociais e 
incentivar a promoção social dos participantes.  

 
Indicador 

 
Denominação do  

Indicador  
Unidade de 

Medida  
Índice mais 

Recente  
Periodicidade  
de Apuração 

Desejado/alcançado 
Fonte  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Quantitativo de beneficiados pela distribuição 
de materiais  

Pessoa - Anual 450.000/ 
0 

-/ 
- 

583.715 583.715 CIAS 

Quantitativo anual de cidadãos capacitados 
pelo eixo de atuação das Unidades de 
Capacitação 

Pessoa - Anual 400/ 
- 

1.200/ 
1.124 

1.200 2.400 CIAS 

Quantidade de localidades esportivas 
atendidas 

Unidade - Anual 260/ 
- 

-/ 
- 

650 650 CIAS 

 
Implantação da Fábrica Social 

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, por meio da “Fábrica Social”, seleciona 
pessoas em situação de vulnerabilidade social e as insere em atividades de capacitação e qualificação 
profissional, divididas por áreas, como costura de bolas, de redes e confecção de camisas, em ciclos de 
aprendizagem de até 02 anos. Essas pessoas (ou “capacitandos”) recebem um benefício pecuniário, na 
forma de auxílio, tanto por sua participação nas atividades de capacitação como por sua produtividade, 
sendo este o mecanismo de distribuição de renda utilizado para a inserção social de famílias pobres e 
extremamente pobres do Distrito Federal. Além disso, os participantes do programa são preparados para 
futuramente serem absorvidos pelo mercado, seja como funcionários de empresas do ramo ou como donos 
de seu próprio negócio, por intermédio de encaminhamento a outros programas governamentais de 
incentivo ao microempreendedorismo, associativismo, cooperativismo e iniciativas correlatas. 

A ação e seus programas correlatos foram utilizados para a implementação do Centro de 
Capacitação Profissional – Fábrica Social. Por meio delas foram realizadas as aquisições dos 
equipamentos, materiais e insumos necessários para a implantação da estrutura física da Fábrica Social, 
que possibilitou a realização das atividades de capacitação nos módulos de confecção de complementos 
esportivos (como bolas e redes) e de materiais de apoio escolar (como mochilas e uniformes).  

Os equipamentos e o maquinário necessário para o funcionamento da Fábrica foram, em sua 
maior parte, adquiridos por meio de Programa de Trabalho descentralizado da Secretaria de Estado de 
Trabalho, qual seja o de nº 11.334.6228.4232.2275. Vale ressaltar que a sub-função, o programa temático e 
a ação da referida rubrica são as mesmas das elencadas acima (334 – Fomento ao Trabalho, 6228 – 
Transferência de Renda e 4232 – Ações complementares de transferência de renda). Entre os 
equipamentos adquiridos se destacam: cadeiras ergonômicas; empilhadeiras elétricas; formas para 
confecção de bolas; máquinas de bordar, de corte e vinco, de costura industrial; máquina e mesa de 
enfestar; máquinas para confecção de bonés; mesas e berços térmicos para serigrafia e mesas de 
estampar. 

Entre os insumos e materiais adquiridos, necessários para a confecção dos itens produzidos na 
Fábrica, se destacam as seguintes aquisições: Acessórios (aviamentos) para bonés e camisetas; câmaras 
em butil; cordas trançadas; filmes de polietileno; guizos para bolas; linhas enceradas com 2 e 3 filamentos; 
tecidos tipo gola pólo, tipo malha piquet, tipo meia malha, tipo poliéster, tipo ribana; tipo sarja e tintas e 
materiais serigráficos. 

A estrutura implantada pode ser visualizada nas imagens a seguir. 
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Desenvolvimento das Atividades de Capacitação 
Com a estrutura da fábrica implantada, iniciaram-se as atividades de capacitação, e por 

conseguinte de produção dos itens. Os capacitandos foram alocados em diferentes especialidades da 
Fábrica Social, de forma que pudessem ser plenamente qualificados em uma determinada área antes de 
serem realocados para outra. Esta migração do capacitando entre as diversas especialidades provê ao 
indivíduo um panorama completo do processo de produção, objetivo precípuo do ciclo de aprendizagem. 

Até o fim do ano de 2013 encontravam-se ativos mais de 1.100 capacitandos somados as 
diversas especialidades de produção, conforme tabela abaixo. 

 
Capacitandos Ativos do Ano de  2013 

Especialidade  Turno Matutino  Turno Vespertino  Total por Área  
Alisamento 18 15 33 
Auxilar De Confecção 3 1 4 
Bandeira 45 18 63 
Bola 65 51 116 
Boné 57 33 90 
Bordado 6 7 13 
Camisa A 70 70 140 
Camisa B 67 69 136 
Camisa C 72 67 139 
Camisa D 68 91 159 
Controle De Qualidade 9 9 18 
Corte Geral 4 7 11 
Embalagem 9 6 15 
Maquina Reta 16 9 25 
Ponta De Linha 11 9 20 
Rede 32 10 42 
Sacola 27 12 39 
Serigrafia 33 37 70 

Total Geral:  1.133 

 
Deste montante de 1.133 capacitandos ativos em 2013, até o fechamento da folha de 

pagamento de dezembro do mesmo ano, 1.124 foram beneficiados com o recebimento de auxílios 
provenientes das atividades de capacitação realizadas na Fábrica Social. A diferença entre estes valores se 
justifica pela matrícula de 09 (nove) capacitandos após o fechamento da folha. 
 
Produção 

Abaixo estão listados os itens produzidos pelos capacitandos no ano de 2013 e as suas 
quantidades. 

 
Itens Produzidos no Ano de 2013  

Item Quantidade  
Bolas de vôlei, futsal e futebol de campo 1.244 
Redes de Vôlei, futsal e Futebol de campo 261 
Bonés 3.750 
Camisetas Malha PV e Gola Pólo 70.409 
Mochilas 55 
Pastas Executivas 6 

Total de Itens Produzidos : 75.725 

 
Distribuição 

Abaixo estão listados os itens distribuídos pela Coordenadoria, para entidades do Distrito 
Federal no ano de 2013, e suas quantidades. 

 
Itens Distribuídos no Ano de 2013  

Entidades  Quantidade  
Secretaria de Estado de Educação 3.840 
Gabinete/SECOPA 130 
Administração Regional do SCIA 60 
Secretaria de Estado de Governo 148 
Cerimonial do Palácio do Buriti 80 
Polícia Militar do DF (4º BPM) 1.865 

Total de Itens Produzidos : 6.123 
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2. Outras Realizações 

PROGRAMA DE GESTÃO : 

6009 – GESTÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOC IAL 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4088 - Capacitação de Servidores  10.000 58.579 58.579 53.729 
5315 - Capacitação de Servidores-Capacitação de Servidores - 
Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - SECOPA - Plano 
Piloto- Plano Piloto 10.000 58.579 58.579 53.729 
8502 - Administração de Pessoal  2.680.000 6.676.456 6.670.799 6.670.799 
5316 - Administração de Pessoal-Administração de Pessoal - 
Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - SECOPA - Plano 
Piloto- Plano Piloto 2.680.000 6.676.456 6.670.799 6.670.799 
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores  500.000 500.000 447.103 447.103 
5317 - Concessão de Benefícios a Servidores-Concessão de 
Benefícios A Servidores - Coordenadoria de Integração das Ações 
Sociais - SECOPA - Plano Piloto- Plano Piloto 500.000 500.000 447.103 447.103 
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais  1.650.000 321.369 270.213 194.877 
5318 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Manutenção 
de Serviços Administrativos Gerais - Coordenadoria de Integração das 
Ações Sociais - SECOPA - Plano Piloto- Plano Piloto 1.650.000 321.369 270.213 194.877 

Total do Programa  4.840.000 7.556.404 7.446.694 7.366.507 
 

Foram capacitados 30 servidores, nos cursos descritos abaixo: 

– 05 servidores no 8º Congresso Brasileiro de Pregoeiros; 

– 02 servidores no curso “Gestão de Materiais e Planejamento da Cadeia de Suprimentos”; 

– 02 servidores no “Pregão Week” – Semana Nacional de Estudos Avançados Sobre Pregão; 

– 02 servidores no curso “Auditoria e Controle Interno no setor Público”; 

– 02 servidores no curso de básico/intermediário de CMS - JOOMLA 3.0.4; 

– 02 servidores no curso avançado de CMS - JOOMLA 3.0.4; 

– 02 servidores em treinamento de Elaboração e Acompanhamento da Planilha de 
Composição de Custos; 

– 02 servidores no 7º fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração 
Pública; 

– 01 servidor no encontro temático “Dispensa e Inexigibilidade de Licitação”; 

– 01 servidor em curso de criação publicitária; 

– 02 servidores no curso "Obras e serviços de engenharia"; 

– 02 servidores no curso “Photoshop CS6 Avançado”; 

– 01 servidor no curso “Oratória – A Arte de Falar em Público”; 

– 02 servidores no curso “Fundamentos da Gestão de Projetos” e; 

– 02 servidores no curso “Formação de Gerentes de Projetos”. 
 
PROGRAMA TÉMATICO:  

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITO HUMANOS E DA CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação  Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  0 49.779 49.778 34.971 
8477 - Reintegra Cidadão-Coordenadoria de Integração das Ações 
Sociais do DF- Plano Piloto 0 49.779 49.778 34.971 

Total do Programa  0 49.779 49.778 34.971 

3.  Informações complementares 

O processo seletivo para início das atividades de capacitação, previa um cadastro inicial, 
realizado por meio telefônico em canal de comunicação disponibilizado pela CODEPLAN (156), e 
posteriormente de sorteio das vagas disponíveis entre os cadastrados. Os indivíduos cadastrados que não 
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foram sorteados compõem uma lista de espera e são convocados à medida que surgem vagas para a 
Fábrica Social, sejam vagas novas ou resultantes de desistências ou desligamentos. Até o fim de 2013 a 
lista de espera era composta por, aproximadamente, 2.000 cadastrados. 

Houve duas convocações significativas de cadastrados no ano de 2013 para o preenchimento 
de 1.200 vagas disponíveis para o Centro de Capacitação Profissional. A primeira ocorreu entre os meses 
de maio e junho, e a segunda entre setembro e outubro, convocando em cada uma cerca de 600 
cadastrados. Em ambas as convocações, os futuros capacitandos participaram de ciclo de palestras 
organizado pela Coordenadoria, com a apresentação de painéis motivacionais e informações sobre os 
cursos disponíveis (relativos às áreas de produção), as diretrizes do programa Fábrica Social (objetivos, 
público alvo e etc.) e o regulamento interno da Fábrica. 

Ressalta-se que já em 2013, vinte capacitandos obtiveram junto ao PROSPERA – programa da 
Secretaria de Estado de Trabalho a concessão de microcrédito produtivo para empreendimentos de baixa 
renda – crédito para darem início às suas próprias atividades produtivas.  

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Dificuldades Encontradas 
O grande desafio encontrado pela Coordenadoria foi sincronizar as aquisições e recebimentos 

de equipamentos e materiais. Isto, porque, para o efetivo início das atividades de capacitação, os insumos e 
máquinas necessárias para a confecção de determinado item, devem estar disponíveis. Alguns fatores 
contribuíram para esta dificuldade, entre eles: 

1. Os equipamentos e materiais utilizados pela Fábrica Social são, em sua maioria, de 
natureza específica, diferente dos bens que a administração pública adquire usualmente. Desta forma, a 
utilização de Atas de Registro de Preços, que abreviaria os processos de aquisição, não pôde ser realizada 
simplesmente pela inexistência das mesmas; 

2. A morosidade dos procedimentos licitatórios em razão da inexperiência das equipes de 
diversas áreas da Coordenadoria no que tange à peculiaridade das aquisições e suas especificações e; 

3. O grande volume de aquisições necessárias, Atas de Registro de Preços e contratos a 
serem geridos. 

 

5. Perspectivas para 2014 

As perspectivas para o ano de 2014 são de aumento de vagas ofertadas e da abrangência das 
atividades da Fábrica Social. Espera-se criar mais 600 vagas paras as áreas de costura de bolas e de 
redes. Em razão disso e também do funcionamento da Fábrica durante todo o ano de 2014, é previsto um 
aumento na quantidade de itens produzidos. A prospecção inicial é de produção de aproximadamente 
2.390.000 itens, entre bandeiras, bonés, bolas, camisetas, mochilas, redes e outros.  

Também, conforme citado mais acima, atividades de capacitação relacionadas à construção 
civil serão agregadas às atividades já existentes. As pessoas serão capacitadas para atuar e efetuar 
reparos em instalações elétricas, hidráulicas e civis, com uma expectativa de criação de 400 vagas para 
essas áreas. Esses capacitandos passarão por instruções teóricas e práticas e após a fase de treinamento, 
como forma de consolidação do aprendizado, efetuarão melhorias em unidades habitacionais incluídas em 
outros programas de governo, junto à SEDHAB, e outras iniciativas afins.  

Ainda, está prevista a criação de um Centro de Inclusão Digital. O Centro disponibilizará 
computadores conectados à Internet para uso dos capacitandos. Pressupõe-se, portanto, uma expansão da 
própria estrutura física da Fábrica Social para abrigar as novas vagas ofertadas bem como a nova estrutura 
administrativa criada pelo Decreto nº 34.996 de 20 de dezembro de 2013. Para tanto, espera-se alugar 03 
(três) novas edificações, próximas à já existente na Cidade Estrutural.  
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37. SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER – UO: 57.101  
A Secretaria de Estado da Mulher do Governo do Distrito Federal (SEM/DF) foi criada por meio 

do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011. Antes da existência do órgão, a questão da mulher no 
Distrito Federal era tratada institucionalmente sob a estrutura da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), 
depois pela Secretaria de Governo e em seguida passou para a Casa Civil. 

Desde a sua criação, a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal trabalha com a 
missão de defender e ampliar os direitos da mulher, por meio da formulação, implementação e integração 
de políticas públicas, na perspectiva da emancipação e transformação social. Sua visão de trabalho é ser 
reconhecida como órgão formulador e efetivador de uma política de Estado para a mulher. 

Para o efetivo desempenho de suas funções técnico-administrativas, a Secretaria de Estado da 
Mulher do Distrito Federal, conta com o seguinte quadro de pessoal, descrita na tabela abaixo: 

Força de Trabalho  

Servidores 
Atividade -Meio Atividade -Fim 

 
Total Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 
Efetivos (Quadro do GDF) 01 10 03 90 104 
Comissionados (Sem vínculo efetivo) 23 - 20 - 43 

Requisitados 
Órgãos do GDF 06 04 04 - 14 
Órgãos Estaduais - - - - - 
Órgãos do Governo Federal 03 - - - 03 

Outros 
Estagiários - 02 - - 02 
Terceirizados (FUNAP) - 07 - - 07 
Contrato Temporário - - - 27 27 

Subtotal (Força de Trabalho)  33 23 27 117 200 
(-) Cedidos para outros órgãos - - 01 - 01 

Total Geral  33 23 26 117 199 
Dados de 31/12/2013 
 

É importante ressaltar que a folha de pagamento dos servidores da SEM/DF até o 31/12/2013 
foi paga pela Casa Civil. 

 

1. Realizações  

PROGRAMA TEMÁTICO: 

6229 – EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES 

 
OBJETIVO GERAL: 

Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por  meio do desenvolvimento de ações 
multissetoriais que visem contribuir para uma mudan ça cultural com vistas à equidade de gênero e 
emancipação das mulheres do DF. 

Execução Orçamentária e Financeira  
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

3678 - Realização de Eventos  0 55.328 55.327 35.544 
5888 - Realização de eventos-Secretaria de Estado da Mulher do DF-
Distrito Federal 0 55.328 55.327 35.544 
4211 - Manutenção das Unidades d e Atendimento a Vítima e ao 
Agressor 0 2.029.986 517.006 435.896 
0004 - Manutenção das Unidades de Atendimento a Vítima e ao 
Agressor- Secretaria de Estado da Mulher do DF-Distrito Federal 0 2.029.986 517.006 435.896 
4212 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital da 
Mulher 0 76 0 0 
4213 - Desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pacto de 
enfrentamento à Violência Contra a Mulher 0 456.979 95.759 95.759 
0003 - desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pacto de 
enfrentamento a Violência Contra a Mulher-Secretaria de Estado da 
Mulher do DF-Distrito Federal 0 456.979 95.759 95.759 
4240 - Desenvolvimento de Ações de defesa,  Garantia e 
Ampliação dos Direitos das Mulheres 0 26.580 26.580 7.972 
2280 - Desenvolvimento de Ações de Defesa, Garantia e Ampliação 
dos Direitos das Mulheres-Secretaria de estado da Mulher do DF-
Distrito Federal 0 26.580 26.580 7.972 

Total do Programa  0 2.568.949 694.672 575.172 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

001 – Ampliar o acesso das mulheres aos seus direit os, por meio do desenvolvimento de ações que 
visem contribuir no seu processo de emancipação no Distrito Federal. 

 
Indicadores: 

 
Denominação do 

Indicador 
Unidade de 

Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado em 
 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado / Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Número de políticas 
públicas com inclusão de 
recorte de gênero 
implementadas 

Unidade 2 31/12/2011 Anual - 6 / /19 13 15 
Secretaria de 

Estado da 
Mulher DF 

Número de projetos 
executados com vistas à 
equidade de gênero 

Unidade 1 31/12/2011 Anual - 13 / 15 17 17 
Secretaria de 

Estado da 
Mulher DF 

Número de pessoas 
beneficiadas pelo Plano 
Rede Mulher em todos os 
seus eixos 

Pessoa 1.000 31/12/2011 Anual - 
11.842 / 
12.168 

18.000 22.000 
Secretaria de 

Estado da 
Mulher DF 

Campanhas Realizadas Unidade 2 31/07/2011 Anual - 2 / 3 2 2 
Secretaria de 

Estado da 
Mulher DF 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

002 - Enfrentar a violência contra a mulher, por me io de ações multissetoriais, para promover uma 
mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF. 

 
Indicadores 

 
Denominação do 

Indicador 
Unidade 

de Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

 
Periodicidade 
de Apuração 

Desejado/ Alcançado Fonte da 
Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Campanhas realizadas Unidade 2 31/07/2011 Anual 2 / 3 2 / 2 2 2 
Secretaria de 
Estado da 
Mulher DF 

Número de beneficiados 
em Projetos e ações de 
combate à violência 
contra a mulher – 
NAFAVDs 
(Encaminhamentos 
Judiciais, Casa Abrigo e 
Outros) 

Pessoa 
         

921 
 

31/07/2011 Anual - 
1600 / 
1.856 1900 2100 

Secretaria de 
Estado da 
Mulher DF 

Número de beneficiados 
em Projetos e ações de 
combate à violência 
contra a mulher –  
CEAMs  
(Ingressaram no 
Serviço) 

Pessoa - - Anual - 284 / 
170 

350 400 
Secretaria de 
Estado da 
Mulher DF 

Número de beneficiados 
em Projetos e ações de 
combate à violência 
contra a mulher – Casa 
Abrigo 
(Pessoas admitidas) 

Pessoa 271 31/07/2011 Anual - 330 / 
310 

335 340 
Secretaria de 
Estado da 
Mulher DF 

Número de Beneficiados 
em Projetos e ações de 
combate à violência 
contra a mulher – 
Central de Atendimento 
à Mulher 

Pessoa - - Anual - 85 / 30 90 95 
Secretaria de 
Estado da 
Mulher DF 

Número de Centros 
Especializado de 
Atendimento à Mulher 
no DF 

Unidade 2 31/07/2011 Anual 4 / - 4  /  2 6 6 
Secretaria de 
Estado da 
Mulher DF 

 
Realização de Eventos 

Contratação de empresas especializadas em eventos com o objetivo apoio/estrutura para 
capacitar Servidores Públicos da SEM/DF e outros do GDF. 

Eventos: 
I. Domingo da Rede de Economia Solidária. Realizado no dia 8 de dezembro de 2013 na 
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Feira de Artesanato da Torre de TV. Durante a realização do evento, as tendas abrigaram um total de 20 
(vinte) grupos integrantes do programa Rede Mulher Artesã da Secretaria de Estado da Mulher; 

II. Corrida da Mulher no Combate ao câncer de mama. realização no dia 27 de outubro, no 
Eixão Norte, da Corrida da Mulher. Como parte das atividades da Campanha do Outubro Rosa, no combate 
ao câncer de mama, por iniciativa da Secretaria da Mulher, a prova contou com a presença de mais de 
1.4000 (mil e quatrocentos) corredores de rua – a maioria do sexo feminino. A corrida coloriu o Eixão de 
rosa, a cor oficial da campanha e também da camiseta do evento; 

III. Seminário de Gênero, Raça e Violência Contra as Mul heres.  realização do Seminário 
“Gênero, Raça e Violência Contra as Mulheres”, ocorrido no dia 10,11 e 12 de dezembro. Contando com 
uma participação de 130 servidores, o evento teve objetivo de capacitar servidores que atuam nos 
equipamentos públicos a oferecer um bom atendimento às mulheres. 
 

1.1. Manutenção das Unidades de Atendimento à Vítim a e ao Agressor 
 

O objetivo maior enfrentado em 2013 foi promover o empoderamento da mulher na família, de 
forma a romper o ciclo de violência por meio da promoção de sua autonomia e independência, fazendo com 
que não seja necessária a presença do agressor para promover sua subsistência. 

Tal meta foi alcançada, de forma mais abrangente, por meio do desenvolvimento, implantação 
e aperfeiçoamento dos equipamentos da Secretaria da Mulher, juntamente com a exposição dos números a 
eles relacionados, além dos demais eventos promovidos, tais quais, palestras, rodas de conversa e 
atividades de inclusão. 
 

1.1.1. Casa Abrigo 
 

Prevista na política de abrigamento de mulheres em situação de violência no Distrito Federal, a 
Casa Abrigo é um espaço de garantia de defesa e proteção de mulheres e adolescentes vítimas de 
violência doméstica e sexual, que correm risco de morte. Criado em 1993, o equipamento garante a 
integridade física e psicológica de mulheres e de seus dependentes (meninos de até 12 anos e meninas 
sem limite de idade), com atendimento interdisciplinar que favorece o resgate da autoestima e a 
reconstrução da autonomia da mulher.  

A casa é um espaço onde as mulheres e crianças abrigadas permanecem na instituição por 
cerca de noventa dias. Durante este período, todos contam com suporte psicopedagógico, que contempla 
ações que envolvem atividade física para as abrigadas, atividades lúdicas para os filhos e ações de caráter 
sócio-ocupacional. Há ainda apoio assistencial e jurídico em articulação com outras políticas públicas, 
principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social, na perspectiva da constituição e 
consolidação de redes de atendimento.  

Necessidades básicas como alimentação, vestimenta, transporte, lazer e segurança também 
são supridas pelo programa. O encaminhamento das mulheres é realizado pela Delegacia de Atendimento à 
Mulher (DEAM), somente após o registro do boletim de ocorrência contra o familiar agressor. O abrigo é 
uma possibilidade da mulher que sofre violência se proteger, bem como zelar pela integridade dos seus 
filhos. 

Tabela 03: Número de Atendimentos Especializados Of erecidos às Abrigadas e Seus Dependentes – 
Casa Abrigo 

2012 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total/2012  
330 297 239 412 218 393 403 389 398 572 323 428 4.402 

2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total/2013  
399 497 400 523 463 417 383 264 293 460 346 361 4.806 

Tabela 4: Quantidade de Pessoas Atendidas – Casa Ab rigo 

 2012 2013 

Adolescentes 10 13 
Crianças 182 159 
Mulheres 136 138 
Total Geral  328 310 
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1.1.2. Núcleos de Atendimento às Famílias e aos Aut ores de Violência Doméstica – NAFAVDs 
Os núcleos atendem as famílias das mulheres que passam pela Casa Abrigo durante e após a 

situação de abrigamento. Também recebem encaminhamentos dos Juizados Especiais Criminais referentes 
a processos de violências domésticas contra as mulheres. Os NAFAVDs estão localizados em espaços do 
Ministério Público nos Fóruns ou Promotorias.  

As vítimas e autores das agressões recebem atendimentos individuais, para o casal e para a 
família realizados por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. O período de atendimento é de seis 
meses e tem por objetivo promover o empoderamento, a escuta qualificada das vítimas e a 
responsabilização dos autores sobre as violências cometidas. Também são trabalhadas formas mais 
assertivas e alternativas à violência para a resolução dos conflitos familiares.  

Tabela 5: Número de Atendimentos Realizados nos NAF AVDs 
2012 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total/2012  
666 1046 831 812 1082 887 680 971 896 951 897 436 10.155 

2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total/2013  
486 657 811 1023 847 861 1110 1052 1039 1429 1532 1078 11.925 

Tabela 6: Numero de Pessoas Encaminhadas aos NAFAVD S para Atendimento 
2012 

Mulheres Homens Adolescentes Crianças TotaL 2012 
479 470 20 36 1005 

2013 
Mulheres Homens Adolescentes Crianças Total  2013 

774 1000 33 49 1.856 

1.1.3. CEAM – Centro Especializado de Atendimento a  Mulher 
Os Centros Especializados de Atendimento as Mulheres oferecem acompanhamento 

psicológico, jurídico e assistência social às mulheres que os procuram de forma espontânea, 
independentemente de seu o registro de ocorrência, a fim de empoderar e encorajar a mulher para que ela 
denuncie o seu agressor e também consiga sair do ciclo de violência na qual está inserida. 

Consistem em espaços de acolhimento e atenção psicológica, social, orientação e 
encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Eles proporcionam o passo a passo necessário 
à superação da situação de violência ocorrida e contribuem para o fortalecimento da mulher no momento de 
sua maior fragilidade. 

Os Centros atendem pessoalmente ou por telefone. No caso presencial, a mulher é recebida 
em sessões individuais com orientações e encaminhamento a outras instituições, de acordo com cada 
situação. Esses atendimentos objetivam o término da situação de violência e a prevenção de futuros atos de 
agressão. Os técnicos fazem visitas domiciliares e/ou institucionais e procuram estimular sua participação 
em eventos, palestras e reuniões técnicas.  

Tabela 7: Atendimentos Especializados CEAMs 
2012 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez Total/2012  
186 188 219 199 192 90 80 140 133 247 255 173 2.102 

2013 
Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out Nov Dez Total/2013  
171 197 262 205 185 162 163 100 99 118 135 168 1.965 

 
Tabela 8: Quantidade de Mulheres Atendidas nos CEAM s 
ANO QUANTIDADE 
2012 55 
2013 170 

  
1.1.4. Unidades Móveis de Acolhimento – Ônibus da M ulher 

Por meio de Termo de Doação, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República (SPM-PR), foram entregues para a SEM/DF duas Unidades Móveis para Mulheres em Situação 
de Violência nas áreas rurais do DF - reivindicação da Marcha das Margaridas, feita em 2011, em audiência 
com a presidenta da República, Dilma Rousseff. 

O objetivo das Unidades Móveis é circular nas áreas rurais, realizando prestação de serviços 
de atendimento, acolhimento e orientação às mulheres em situação de violência. A gestão da logística, 
manutenção e elaboração de itinerário de atendimento são coordenadas pela Secretaria da Mulher, tendo 
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suas ações acompanhadas pela SPM e pelo Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo e na 
Floresta. 

No campo do atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, a Secretaria 
da Mulher leva juntamente com as duas unidades móveis, os serviços do Centro Especializado da Mulher 
Itinerante (CEAM) com atendimento psicológico, social, jurídico, orientação e assistência em geral. Também 
são oferecidas cartilhas da Lei Maria da Penha com orientações gerais e específicas para cada caso sobre 
a norma, além de outras atividades referentes ao eixo de políticas Emancipação da Mulher. 

Para as trabalhadoras do campo, a SEM-DF preparou, com o apoio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), um calendário com cursos de qualificação produtiva (aproveitamento de 
alimentos, agricultura orgânica e cooperativismo são alguns dos temas). Também são realizadas 
orientações sobre direitos previdenciários da mulher rural e o PRONAF Mulher (linha de crédito do BRB 
exclusiva para as mulheres dessas regiões para financiamento de projetos elaborados com o apoio da 
EMATER). 

Para a saúde da mulher são oferecidos atendimentos individuais com orientações sobre o uso 
da camisinha feminina e métodos contraceptivos e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 
Orientações sobre direitos sexuais e reprodutivos e planejamento familiar, com ênfase na questão da 
gravidez da adolescência, também são prestadas. As localidades recebem, ainda, os serviços ofertados 
pela Carreta da Mulher. 

As Unidades Móveis de Acolhimento iniciaram suas atividades em setembro e visitaram 06 
comunidades rurais nas regiões de Planaltina e Brazlândia, e também estiveram presentes nos eventos do 
programa “GDF Junto de Você”. 

Tabela 9: Número de Atendimentos Especializados - U nidades Móveis 
RA Núcleo Rural  Atendimentos  

 
Planaltina 

Pipiripau 9 
Tabatinga 5 

Jardim Morumbi 3 
 

Brazlândia 
Comunidade da Torre 2 

Alexandre Gusmão 2 
Curralinho 11 

Total  32 
 
1.2. Manutenção e Funcionamento do Conselho de Defe sa da Mulher 

Em 2011, com a criação da Secretaria da Mulher, o Conselho dos Direitos da Mulher foi 
reestruturado e passou a ser vinculado a essa Secretaria. Tem-se então um balanço positivo, das 
conquistas e avanços obtidos pelo Conselho. A representação da sociedade civil tornou-se mais ampla, 
com o propósito de garantir a consolidação das demandas dos mais diversos grupos de mulheres: jovens, 
negras, sindicalistas, soropositivas, e assim por diante. O Conselho passou a ter uma média de 2 (duas) 
reuniões por mês.  

Dentre as atividades que o Conselho dos Direitos da Mulher realizou, ao longo do ano, 
destacam-se as reuniões ordinárias mensais, as reuniões das comissões e/ou grupos de trabalho, os 
encontros com os entes de governo e a participação em solenidades, seminários, eventos etc. Aqui 
organizadas em três eixos: 

 
1.2.1. Atividades Técnicas: 

� Avaliação do Estudo da CODEPLAN sobre a situação das mulheres no Distrito Federal; 
� Criação de comissão para elaborar uma pesquisa a respeito do público prioritário que será 

inserido nos programas de capacitação e formação do Sistema “S”; 
� Encontro com o Secretário de Trabalho para discutir acerca da inserção das mulheres no 

mercado de trabalho; 
� II Simpósio de Gênero e Diálogos Interdisciplinares; 
� Debate sobre Feminicídio; 
� Audiência Pública de Debate a respeito da Tipificação do Feminicídio no Código Penal; 
� Audiência Pública sobre a Violência contra a Mulher no mundo do trabalho; 
� Reunião com o Secretário de Turismo para solicitar a colaboração da Secretaria de Turismo 

nas ações do Conselho e da Secretaria da Mulher do DF. 
 

1.2.2. Participação em Eventos: 
� Participação do Conselho nas comemorações do “Março Mulher”;  
� Comemoração ao dia Internacional da Mulher, quando o CDM realizou atividades de 
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sensibilização com exibição de filmes no Cine Clube com a temática do “8 de Março” e oficinas para 
mulheres em sistema prisional do DF; 

� Participação do VII ENEDIM (Encontro Nacional de Estudos Dirigidos para a Mulher), nos 
dias 14 e 15 de maio; 

� Participação do Seminário Nacional das Procuradorias Especiais da Câmara dos Deputados 
e do Senado, no dia 13 de junho; 

� Participação no dia 17 de julho da solenidade de Assinatura do Termo de Adesão ao 
Programa “Mulher, Viver sem Violência”, que entre suas ações está Casa da Mulher Brasileira, sendo o DF 
a primeira Unidade Federativa a aderir ao programa; 

� Presença das conselheiras na Inauguração da Procuradoria da Mulher na Câmara 
legislativa do DF e na divulgação do Estudo da Análise de Vulnerabilidade da Juventude Negra no DF, 
promovido pela CODEPLAN (Companhia de Planejamento do Distrito Federal); 

� Campanha de Combate a Violência contra a Mulher em referência aos 16 dias de ativismo; 
� Presença das conselheiras do CDM-DF em solenidades que marcaram o fim dos 16 dias de 

ativismo, tais como a discussão do relatório final da CPMI sobre a Violência contra a Mulher, o Ato Solene 
em homenagem ao “Dia do Lago Branco”; 

 
1.2.3. Proposição de Políticas: 

� Apresentação da proposta de construção do I Plano Distrital de Políticas para as Mulheres; 
� Colaboração à 9ª Edição do Prêmio de Igualdade de Gênero da SPM, por meio de 

indicação das escolas que visitariam; 

 

1.3. Desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pacto  de Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher 

1.3.1.  Câmara Técnica 
Instância articulada pela Secretaria de Estado da Mulher com a participação de representantes 

da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, Tribunal de Justiça do DF, 
Defensoria Pública do DF, Ministério Público do DF, Secretarias de Estado da Saúde, Justiça, Segurança 
Pública, Trabalho e Desenvolvimento Social. A Câmara Técnica tem como objetivo reconstituir o Pacto 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 

A Câmara Técnica produziu o Plano Integral Básico – PIB, que serve como orientação aos 
órgãos e instituições envolvidos na rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. A proposta é 
construir um fluxo de atendimento, articular e integrar as ações a partir das experiências já acumuladas por 
cada órgão e as orientações do Pacto Nacional. 

Além da reconstrução do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, foi 
também tratada pela Câmara Técnica a realização do projeto CASA DA MULHER BRASILEIRA, em 
parceria com a SPM/PR, que contempla os eixos do Pacto de Enfrentamento à Violência; e a construção de 
campanhas de apoio a ações educativas permanentes que favoreçam a desconstrução dos mitos e 
estereótipos relacionados à sexualidade das mulheres e a naturalização da violência contra as mulheres, 
que promovam seus direitos sexuais, o enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de pessoas. 

 
1.3.2. Implantação dos Centros Especializados de At endimento as Mulheres – CEAM 

• Trata-se de Convenio entre a Secretaria da Mulher d o DF com a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República. A presença de equipamentos públicos que possibilitem a 
garantia dos direitos das mulheres é uma iniciativa essencial para superação do quadro de desigualdade de 
gênero nacional e que se reflete diretamente na realidade do Distrito Federal. Torna-se, assim, cada vez 
mais necessária a concretização no DF da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
mulheres, garantindo o enfrentamento dessa questão de forma articulada. A combinação de várias políticas 
públicas tem como objetivo a excelência no combate da violência contra as mulheres em todas as suas 
expressões.  

Para contribuir com a superação do quadro apresentado, a ampliação e o fortalecimento dos 
Centros de Referência são medidas urgentes e necessárias, uma vez que estas são estruturas essenciais 
do programa de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse sentido, o atendimento 
interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, de orientação e informação) à mulher em situação de violência 
advém do papel da Secretaria como articuladora dos serviços e organismos governamentais e não-
governamentais que integram a rede de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, em 
função da violência de gênero.  
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Como metas do Convênio supracitado, estão previstas, além da ampliação dos CEAMs, várias 
ações de apoio e fortalecimento desses equipamentos, como aquisição de com veículos; capacitação de 
profissionais envolvidos no atendimento; organização de fluxograma da rede de atendimento à mulher do 
Distrito Federal; estruturação do equipamento móvel de sensibilização e atenção às mulheres; realização de 
um primeiro Seminário de Apresentação do Projeto para a Sociedade e responsáveis pela Rede de 
Atendimento à mulher vítima de violência; e realização de um segundo seminário de avaliação do projeto 
pela sociedade e responsáveis pela Rede de Atendimento à mulher vítima de violência. 

Em termos de quantidade, estão em atendimento 02 (dois) Centros Especializados de 
Atendimento as Mulheres - CEAMs,  um na Rodoferroviária (que passa por reforma e atualmente está em 
funcionamento no SIA – Setor de Indústria e Abastecimento) e outro na Estação do Metrô da 102 Sul. 

Em processo de articulação encontram-se mais 04 (quatro) CEAMs: 
� Planaltina.  Após a identificação do local, a reforma foi conclúida, com inauguração prevista 

para 05 de fevereiro de 2014; 
� Ceilândia . o local já existe com destinação à SEM/DF, já está sendo realizada a reforma 

com previsão de término em março de 2014.; 
� Gama. O local já foi identificado com a Administração do Gama, antigo Salão do Artesanato 

no Setor Central do Gama, que também deverá passar por reforma; 
� Samambaia.  Foi incluída e já tem local identificado junto a Administração da cidade com 

cessão do espaço em andamento. 
 

1.3.3. Trata-se de Convenio entre a Secretaria da M ulher do DF e o Departamento Penitenciário do 
Ministério da Justiça. Em 2012 foi assinado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres. As ações do Pacto fortalecem a Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, formada pela 
Secretaria da Mulher e por todas aquelas que se relacionam diretamente com o tema, como Segurança 
Pública, Saúde, Trabalho, Desenvolvimento Social, Turismo e também instituições como o Ministério 
Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. 

Esse convênio, DEPEN/MJ, vem ao encontro das ações do Pacto que visam aprimorar e 
aumentar a capacidade atual dos NAFAVDs de acompanhamento dos homens encaminhados pelos 
Tribunais de Justiça do Distrito Federal, a partir de processos relacionados às violências contra as 
mulheres, enquadrados na Lei 11.340/06. Para isso, além da aquisição de material de informática, foi 
realizada a contratação de 27 profissionais, obedecendo a Proposta para execução dos Serviços de 
Responsabilização e Educação do Agressor, da Secretaria Especial de Políticas Para as Mulheres. Os 
contratados com a verba deste convênio atuarão nos NAFAVDs exclusivamente no acompanhamento e 
intervenção preconizados no Pacto.  

A contratação dos 27 profissionais ocorreu no último trimestre de 2013, por meio de Processo 
Seletivo Simplificado. Em parceria com a Escola de Governo da Secretaria de Administração Pública do 
Distrito Federal – EGOV/SEAP, foi realizada também a capacitação desses profissionais. Em termos de 
estrutura de apoio, foram adquiridos 10 computadores, restando ainda a entrega de mais 10 (que estão 
aguardando publicação do Termo Aditivo do Convênio). 
 
1.3.4. Unidades Móveis (Ônibus da Mulher) 
 

A entrega das unidades móveis foi uma promessa da presidenta Dilma Rousseff, em 2011, 
durante a 4ª Marcha das Margaridas. Fazem parte do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres e se somam ao programa ‘Mulher, Viver sem Violência’, para a integração de serviços na 
aplicação da Lei Maria da Penha no campo e na floresta. Os dois ônibus são importantes pela eficiência e 
agilidade, porque se deslocam para o local onde as pessoas mais precisam de atendimento. 

Estão equipados com duas salas de atendimento, notebooks com roteador e pontos de 
internet, impressoras multifuncionais (digitalização de documentos e fotocópias), geradores de energia, ar 
condicionado, projetor externo para telão, toldo, 50 cadeiras, copa e banheiro adaptados para a 
acessibilidade de pessoas com deficiência. 
 
1.4. Desenvolvimento de Ações de Defesa, Garantia e  Ampliação dos Direitos das Mulheres 

As realizações do período são apresentadas a partir dos indicadores definidos no Plano 
Plurianual 2012-2015. 
 

1.4.1. Políticas Públicas com Inclusão de Recorte d e Gênero  
Indicador desejado no 2o. ano: 6 
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Indicador atingido no 2o. ano: 19 
Definição: políticas públicas diretamente executadas pela Secretaria da Mulher e políticas 

públicas implantadas no Distrito Federal por outros órgãos que adotaram, a partir do trabalho transversal da 
Secretaria da Mulher, a perspectiva do enfrentamento à desigualdade de gênero nas diversas esferas da 
vida da população do DF.  

1.4.2. Direitos das mulheres no currículo escolar. Elaboração e aprovação da 
Recomendação no. 2/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) que indica à rede de 
ensino do DF os parâmetros para a inclusão, obrigatória, dos direitos da mulher e outros assuntos com 
recorte de gênero nos currículos dos ensinos fundamental e médio. A inclusão havia sido determinada por 
meio da Resolução no. 1/2012 do CEDF, igualmente articulada pela Secretaria da Mulher (Política 
transversal: SEM-DF/Secretaria de Educação/Conselho de Educação). 

1.4.3. Microcrédito produtivo orientado. Criação da linha de microcrédito produtivo orientado, 
denominada "Prospera Mulher" com o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino, proporcionar 
autonomia econômica às mulheres, fortalecer sua permanência no mundo do trabalho e ampliar a geração 
de renda por meio do conhecimento e do acesso aos seus direitos (Política transversal: SEM-DF/Secretaria 
do Trabalho). 

1.4.4. Economia Feminista e Solidária. Execução de política de Economia Feminista e 
Solidária por meio do Rede Mulher Artesã no âmbito da Política Distrital de Fomento à Economia Popular e 
Solidária (Política transversal: SEM-DF/ Secretarias de Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária 
/Secretaria do Trabalho/Secretaria de Cultura/Secretaria de Turismo/Terceiro Setor). 

1.4.5. Vacina contra HPV para meninas. Adoção da vacina contra o papiloma vírus humano 
(HPV), principal agente causador do câncer de colo de útero. A primeira etapa da vacinação foi concluída e 
alcançou meninas com idade entre 11 e 13 anos (cerca de 60 mil meninas). A vacinação, desenvolvida a 
partir de indicação da Secretaria da Mulher, tornou-se modelo para o País, que a adotará a partir de 2014 
(Política transversal: SEM/-DF/Secretaria de Saúde/Secretaria de Educação/Secretaria da Criança). 

1.4.6. Quarta Carreta da Mulher . Lançamento, em novembro, da quarta Carreta da Mulher – 
Unidade Móvel de Saúde da Mulher, que realiza 150 exames por dia (mamografia, ecografia, preventivo). 
Desde o início do programa, em março de 2012, as quatro unidades já realizaram mais de 100 mil exames. 
O programa foi desenvolvido a partir de indicação da Secretaria da Mulher (Política transversal: Secretaria 
de Saúde/SEM-DF).  

1.4.7. Difusão do preservativo feminino. Inserção da Secretaria de Estado da Mulher no rol 
de órgãos que recebem preservativos femininos do Ministério da Saúde/Secretaria de Estado de Saúde 
com a finalidade de apoiar política de difusão e conscientização acerca do insumo associado ao exercício 
dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres (Política transversal: Secretaria de Saúde/SEM-DF). 

1.4.8. Nome Social de travestis e transexuais . Adoção do nome social de travestis e 
transexuais no âmbito dos atendimentos da Secretaria de Estado da Mulher (Portaria no. 02, de 29 de 
janeiro de 2013) em respeito aos Direitos Humanos, à pluralidade e à dignidade humana (Política 
transversal: SEM/DF/Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania). 

1.4.9. Direitos das mulheres em cursos profissional izantes no espaço rural. No mês de 
dezembro foi selado acordo entre a Secretaria da Mulher e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR) para a realização de cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) para grupos de mulheres do espaço rural ao longo de 2014, com início em fevereiro. Aos 
cursos, será agregada uma aula extra sobre direitos das mulheres (Política transversal: 
SENAR/EMATER/SEM-DF). 

1.4.10. Empoderamento das mulheres do campo . Para acompanhar as duas Unidades 
Móveis de Acolhimento à Mulher do Campo e do Cerrado, o Programa Rede Mulher Rural desenvolve 
atividades de informação, formação e cidadania na área dos direitos das mulheres; 

1.4.11. Políticas Integradas para Desenvolvimento d os Assentamentos de Trabalhadores 
Rurais. Este eixo do Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT) do Governo do Distrito 
Federal incorporou as questões de gênero com o trabalho de difusão da Lei Maria da Penha e dos direitos 
das mulheres. 

1.4.12. Política de emprego/Mulheres na Construção . As mulheres formadas pelo programa 
Mulheres na Construção realizado ao longo de 2012 e também no início de 2013 foram acompanhadas pela 
Secretaria da Mulher com o objetivo de serem inseridas no mercado de trabalho. Neste processo, a política 
de trabalho e emprego do Governo do Distrito Federal incorporou os princípios e os valores de gênero ao 
buscar sensibilizar os empregadores da área da construção para a flexibilização de gênero das vagas 
ofertadas (Política transversal: SEM-DF/Secretaria do Trabalho). 

1.4.13. Cursos profissionalizantes para mulheres em  situação de violência. No mês de 
dezembro, foi estabelecido calendário de Cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
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Emprego (PRONATEC) para mulheres atendidas pelo programa Casa Abrigo e pelo Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher da Estação 102 Sul do Metrô. Os cursos serão realizados a partir de fevereiro de 
2014 (Política transversal: SENAR/SEM-DF). 

1.4.14. Corrida do Outubro Rosa . A Corrida do Outubro Rosa contra o câncer de mama, 
realizada pela primeira vez neste ano, passou a integrar o calendário oficial das corridas de rua do Distrito 
Federal (Política transversal: Secretaria de Esporte/SEM-DF). 

1.4.15. Geração de novos indicadores na área de gên ero . A partir de articulação com a 
CODEPLAN, a SEM-DF criou publicação anual do “Guia do Poder Feminino no DF” com o objetivo de 
identificar a ocupação dos postos de poder e decisão em relação ao gênero (transversalidade: 
CODEPLAN/Mulher). A mesma articulação foi realizada com a Secretaria de Trabalho, com a Secretaria de 
Esporte e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito Federal e os indicadores passarão a 
ser gerados a partir de 2014 (Política transversal: SEM-DF/Secretaria do Trabalho; SEM/DF/Secretaria de 
Esporte; SEM-DF/SENAR). 

1.4.16. Fundo de Apoio à Cultura (FAC).  Difusão orientada do Fundo para grupos 
organizados de artesãs e trabalhadoras manuais como forma de alçar o trabalho realizado por estas 
mulheres – ainda relegado ao ambiente doméstico – ao universo da cultura popular e do financiamento 
público. Ao longo de 2013, cerca de 400 artesãs conheceram o FAC (Política transversal: Secretaria de 
Cultura/SEM-DF). 

1.4.17. Carteira de Artesã. A política de Artesanato da Secretaria de Trabalho prevê a Carteira 
de Artesã como instrumento de apoio à comercialização dos produtos artesanais. Mutirões de emissão de 
Carteiras são realizados durante os Encontros de Economia Feminista e Solidária e também em etapas 
posteriores para artesãs e trabalhadoras manuais envolvidas no Rede Mulher Artesã (Política transversal: 
Secretaria do Trabalho/SEM-DF). 

1.4.18. Bibliotecas do Cerrado . Inserção de conteúdos sobre direitos das mulheres e 
equidade de gênero na política pública de transformação das bibliotecas do Distrito Federal em centros de 
referência de informação e cultura para as comunidades (Política transversal: Secretaria de Cultura/SEM-
DF). 

1.4.19. Agentes da Cidadania . O recorte de gênero é concretizado por meio da inserção da 
temática dos direitos das mulheres e questões de gênero na formação das Agentes da Cidadania, que, 
posteriormente, serão multiplicadoras destes conteúdos em suas comunidades; registre-se, também, que 
muitas das Agentes passaram pelo processo de formação possibilitado pelo Mutirão Rede Mulher (Política 
transversal: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda-SEDEST/SEM/DF). 

1.4.20. Fábrica Social . O programa de capacitação profissional incorporou o recorte de gênero 
por meio de atividades complementares voltadas para os direitos das mulheres e outros assuntos com o 
recorte de gênero (Política transversal: Secretaria da COPO-SECOPA/SEM/DF). 

 
2. Projetos Executados com Vistas à Equidade de Gên ero 

Indicador desejado no 2o. ano: 13 
Indicador atingido no 2o. ano: 15 
Definição: Projetos executados pela Secretaria de Estado da Mulher, mediante parcerias ou 

não, associados aos eixos do Programa Rede Mulher. 
2.1. Projeto GDF Fazendo Gênero na Escola. Destinado a promover a capacitação e a 

sensibilização de professoras(es), diretoras(es), coordenadoras(es), servidoras(es) e representantes da 
comunidade escolar acerca das questões de gênero e da importância de uma educação para a igualdade e 
cidadania. O projeto é realizado no âmbito do eixo Mutirão Rede Mulher de Informação, Formação e 
Cidadania e, desde seu início, em fevereiro de 2013, já atendeu 903 pessoas entre diretoras(es), 
coordenadoras(es), professoras(es) e estudantes da rede pública de educação do DF em um total de 20 
encontros. (Política transversal: Secretaria de Educação/SEM-DF). 

2.2. Projeto Selo Rede Mulher de Economia Solidária . O projeto se realiza no âmbito do 
Rede Mulher Artesã e tem por objetivo promover o reconhecimento, a valorização e a autonomia 
socioeconômica de artesãs e trabalhadoras manuais do Distrito Federal. Busca ainda, fortalecer 
empreendimentos coletivos e estimular a articulação de redes capazes de dinamizar o escoamento e a 
comercialização da produção, difundindo os princípios da Economia Feminista e Solidária. Desde seu início, 
com os Encontros de Economia Feminista e Solidária em junho de 2013, já foram realizados mais de 1.800 
atendimentos para cerca de 450 artesãs. 64 empreendimentos coletivos já se inscreveram para concorrer 
ao Selo Rede Mulher de Economia Solidária, dos quais 17 foram formados nos momentos dos Encontros. 
Em 2014, será realizado o processo de seleção e certificação dos 50 empreendimentos coletivos que 
receberão o Selo. (Política transversal: SEM-DF/ Secretarias de Micro e Pequena Empresa e Economia 
Solidária /Secretaria do Trabalho/Secretaria de Cultura/Secretaria de Turismo/Terceiro Setor). 
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2.3. Projeto Jogo da Mulher. Projeto realizado em 2013 que trata de material lúdico e didático 
destinado à promoção dos valores da equidade de gênero, da emancipação e da autonomia femininas, dos 
direitos das mulheres, da Lei Maria da Penha e dos serviços da rede especializada de atendimento à mulher 
em situação de violência. Foram confeccionados 120 mil exemplares e a distribuição do material ocorre, 
principalmente, no âmbito do eixo Mutirão Rede Mulher (projetos GDF Fazendo Gênero na Escola e Jogo 
da Mulher). 

2.4. Projeto Mutirão Rede Mulher – As Mulheres dão as Cartas. Projeto destinado à 
produção coletiva de conhecimentos acerca dos direitos das mulheres, da Lei Maria da Penha e outras 
questões de gênero. Desde sua implantação, de maio de 2012 até o dezembro de 2013, o projeto já 
atendeu a 2.391 pessoas e já passou por 24 Regiões Administrativas: Águas Claras, Brasília, Brazlândia, 
Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Itapoã, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Park Way, Planaltina, 
Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, 
SCIA/Estrutural, Sobradinho, Taguatinga, Varjão e Vicente Pires. Atendeu ainda a 03 cidades do Entorno 
(Cidade Ocidental, Jardim ABC e Valparaíso), e para 2014, está prevista a publicação de um livro com os 
resultados do projeto: “Cartas das Mulheres do Distrito Federal”. 

2.5. Projeto Mutirão Rede Mulher – Jogo da Mulher. É o terceiro projeto criado no eixo 
Mutirão Rede Mulher de Informação, Formação e Cidadania. Seu objetivo é criar espaços de discussão e 
diálogo acerca dos direitos das mulheres, da Lei Maria da Penha e de outras questões de gênero por meio 
da distribuição orientada do Jogo da Mulher. Este projeto será o carro-chefe das ações de difusão dos 
direitos das mulheres durante o ano de 2014. 

2.6. Projeto Mutirão Rede Mulher nas Comunidades Tr adicionais. Projeto de disseminação 
e discussão dos direitos das mulheres organizadas em grupos com recortes de raça, etnia, religião – 
mulheres ciganas, quilombolas, indígenas, evangélicas, de terreiros. Ao longo de 2013, foram atendidos 
grupos de mulheres de terreiros e mulheres quilombolas (transversalidade: Secretaria de Políticas para 
Igualdade Racial-SEPIR/SEM-DF). 

2.7. Projeto Mutirão Rede Mulher nas Comunidades Ru rais. Projeto de disseminação e 
discussão dos direitos das mulheres que vivem nos espaços rurais do Distrito Federal foi criado com o 
objetivo de acompanhar o calendário da Unidade Móvel de Acolhimento da Mulher do Campo e do Cerrado. 

2.8. Projeto Oficina da Saúde – Autonomia no Corpo e na Vida. O projeto coloca em relevo 
os conceitos de promoção em saúde, saúde preventiva, gênero e sexualidade e propõe o diálogo sobre a 
mulher integral em suas capacidades física, emocional e mental em permanente interação consigo mesma, 
com os outros e nos seus ambientes de convívio, ressaltando a concepção positiva de saúde como um 
recurso do dia a dia. Desde sua criação, em março de 2012, o projeto já atendeu 1.560 mulheres. 

2.9. Projeto Laboratório de Saúde da Mulher – Direi tos Sexuais e Reprodutivos. Projeto 
destinado a oferecer orientações individuais ou a pequenos grupos – apoiadas por materiais educativos – 
sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, planejamento familiar, pré-natal, parto, saúde sexual 
e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e amamentação. O projeto também acompanha as 
Unidades Móveis de Acolhimento da Mulher do Campo e do Cerrado. 

2.10. Projeto Outubro Rosa – Prevenção ao Câncer de  Mama. Iniciado desde 2011 e 
realizado anualmente durante o mês de outubro, o projeto compreende um conjunto de ações articuladas 
com instâncias distritais e nacionais visando à promoção da cultura da prevenção ao câncer de mama.  
Para tanto, utiliza-se a iluminação na cor do projeto em monumentos do Distrito Federal, a Corrida do 
Outubro Rosa, exposições e sessão solene no Congresso Nacional (Política transversal: SEM/DF/Secretaria 
de Saúde/Secretaria de Esporte/Câmara dos Deputados/Senado Federal/ Terceiro Setor). 

2.11. Projeto Show Mulher de Lei. Para celebrar o último dia do período denominado “16 Dias 
de Ativismo pelo fim da Violência contra a Mulher”, foi realizado, em 10 de dezembro, Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, concerto com Tião Simpatia e lançamento internacional da música “Joy”. O projeto teve a 
assinatura da ONU Mulheres e a parceria envolveu, além da Secretaria da Mulher, o Instituto Maria da 
Penha, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, entre outras entidades. 

2.12. Projeto Feira de Artesãs da Economia Solidári a – GDF Junto de Você. Para 
acompanhar o projeto “GDF Junto de você”, que reúne todos os órgãos do Governo do Distrito Federal em 
ações conjuntas nas Regiões Administrativas, a Secretaria promoveu feiras de artesanato com 
empreendimentos coletivos de artesãs envolvidos no projeto Selo Rede Mulher. O projeto foi realizado em 
03 Regiões Administrativas (São Sebastião, Ceilândia e Planaltina) e envolveu 09 empreendimentos 
coletivos, beneficiando cerca de 80 artesãs e trabalhadoras manuais com oportunidades de exposição e 
comercialização de vários produtos. 

2.13. Projeto de empregabilidade/Mulheres na Constr ução. A partir dos resultados do 
programa Mulheres na Construção, concluído no início do ano, a Secretaria empreendeu um conjunto 
articulado de ações visando à absorção, pelo mercado de trabalho, da força de trabalho e do talento das 
321 mulheres formadas pelo programa. O projeto envolveu a sensibilização de empregadores e de gestores 
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públicos e a flexibilização de políticas públicas de emprego para a contemplação de recorte de gênero. 
Atualmente, o monitoramento da ação indica que 69 mulheres ainda estão sem colocação no mercado de 
trabalho. 

2.14. Projeto Via Rápida. O objetivo do projeto é propiciar a inserção facilitada e orientada de 
mulheres em situação de violência em políticas públicas articuladas pelo Programa Rede Mulher. Destaca-
se em 2013 a manutenção das atividades da Fundação Pedro Jorge na Casa Abrigo e a parceria selada 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para a realização de cursos do PRONATEC tanto na Casa 
Abrigo quanto no Centro de Referência de Atendimento à Mulher da Estação 102 Sul do Metrô. 

2.15. Projeto Prospera Mulher. O projeto consiste em realizar, semanalmente, no momento 
da entrega da carta de crédito para as mulheres, palestra de orientação sobre direitos das mulheres (com 
ênfase na questão da violência patrimonial) e para difundir informações sobre os serviços da Secretaria da 
Mulher. A segunda etapa consiste no acompanhamento mensal das mulheres com o objetivo de verificar o 
impacto do microcrédito em sua renda e qualidade de vida (Política transversal: Secretaria do 
Trabalho/SEM-DF). 
 
3. Pessoas Beneficiadas 

Indicador desejado no 2o. ano: 11.842 
Indicador atingido no 2o. ano: 11.287 
Definição: Número de pessoas beneficiadas pelo Programa Rede Mulher em todos os seus 

eixos. 
 

Em 2013, foram beneficiadas 11.287 pessoas com 12.168 atendimentos realizados no âmbito 
do Programa Rede Mulher. Observa-se que o número não inclui as pessoas beneficiadas por políticas 
transversais, mas apenas aquelas desenvolvidas unicamente pelo órgão executor. Segue o detalhamento: 

Tabela 10: Programa Rede Mulher: atendimentos, even tos e participantes, por bimestre (2013)  
Bimestre  Total de Atendimentos  Total de Ações/Eventos  Total de Participantes  

Janeiro a Fevereiro  303 10 303 
Março a Abril  2664 74 2664 
Maio a Junho  2231 46 1842 

Julho a Agosto  1863 76 1684 
Setembro a Outubro  2617 35 2449 

Novembro a Dezembro  2490 36 2345 
 Total  2013 12168 277 11287 

 
Tabela 11: Programa Rede Mulher: atendimentos, even tos e participantes, por eixo (2013)  

Eixo  Total de Atendimentos  Total de Ações/Eventos  Total de Participantes  
Rede Mulher Trab alhadora  991 34 991 

Rede Mulher Saúde  2140 29 2140 
Rede Mulher Rural  598 14 598 
Rede Mulher Artesã  1846 52 993 
Rede Mulher Cidadã  3506 49 3506 

Pesquisa  1548 59 1548 
Mutirão Rede Mulher  1389 31 1389 

Relação com Enfrentamento à 
Violência 122 6 122 

Centro de Documentação  e 
Memória Feminista 5 2 Sem contabilização 

Plano Distrital de Políticas para 
as Mulheres 23 1 Sem contabilização 

 Total  2013 12168 277 11287 

Tabela 12: Programa Rede Mulher: atendimentos, even tos e participantes (acumulado 2012-2013) 
Eixo  Total de Atendimentos  Total de Ações/Eventos  Total de Participantes  

Rede Mulher Trabalhadora  2573 45 2563 
Rede Mulher Saúde  3366 54 3366 
Rede Mulher Rural  2867 24 1778 
Rede Mulher Artesã  1961 54 1043 
Rede Mulher Cidadã  5642 78 5642 

Pesquisa  7387 73 7387 
Mutirão Rede Mulher  3974 75 3974 

Relação com Enfrentamento à 
Violência 171 11 171 

Centro de Documentação e Memória 
Feminista 8 3 3 

Plano Distrital de Políticas para as 23 1 0 
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Mulheres  
Total  2012-2013  27972 418 25927 

4. Campanhas Realizadas 
Indicador desejado no 2o. ano: 2 
Indicador atingido no 2o. ano: 3 
4.1. Março Mulher. Realizada anualmente desde a criação da Secretaria de Estado da Mulher, 

a campanha do Março Mulher apresenta a programação do mês, marcado pelo Dia Internacional da Mulher 
(8) e promove os valores da equidade de gênero e da emancipação feminina. Neste ano, a Secretaria 
integrou a campanha com atividades realizadas principalmente em escolas da rede pública e em shopping 
centers da Capital. 

4.2. Outubro Rosa. Também realizada anualmente desde a criação da Secretaria de Estado 
da Mulher, a campanha abrange, além da veiculação de busdoors, anúncios na mídia impressa, spots de 
rádio e outras peças publicitárias, a produção de materiais gráficos. Um calendário de eventos que 
perpassam todo o mês é promovido em torno da campanha. 

4.3. Adesão à Campanha da ONU. Em 10 de dezembro de 2013, a Secretaria aderiu à 
campanha “UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres”, do secretário-geral das Nações Unidas, Ban 
Ki-moon, por meio do projeto “Jogo da Mulher”.  

5. Informações Complementares 

5.1. I Plano Distrital de Políticas para as Mulhere s. A Secretaria articulou e executou em 
2013, o processo que irá culminar, no primeiro trimestre de 2014, na apresentação do I Plano Distrital de 
Políticas para as Mulheres (I PDPM). No dia 4 de dezembro de 2013 institui o Grupo de Trabalho para a 
elaboração do I PDPM. No dia 2 de dezembro foi implantada, no site da Secretaria de Estado da Mulher, 
link destinado à promoção da consulta pública e da transparência relativa à elaboração do Plano. Já foram 
realizadas 13 (treze) reuniões preparatórias com órgão governamentais. A previsão é a formalização do GT 
no final de janeiro e a entrega do I PDPM para consulta pública no mês de março. 

5.2. Parcerias do projeto Selo Rede Mulher. Destaca-se no período, a articulação do arco de 
parcerias instituídas até o momento em torno do projeto Selo Rede Mulher. Ao todo, são 14 parceiros: 
Secretarias de Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária, de Trabalho, de Turismo e de Cultura; 
Instituto Federal de Brasília (IFB); Banco de Brasília (BRB); Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (EMATER-DF); Serviço Brasileiro de apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF); Fórum de 
Economia Solidária do DF e Entorno; Rede de Economia Solidária e Feminista; Associação Comercial do 
Distrito Federal (ACDF); Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais (BPW); Instituto Marista de 
Solidariedade (IMS); e Cáritas Brasileira. O projeto assumiu uma dimensão que possibilita, atualmente, que 
a Secretaria de Estado da Mulher seja procurada por empresas que, espontaneamente, desejem aderir à 
Rede Mulher de Comércio Justo e Solidário e promover geração de renda para as artesãs e trabalhadoras 
manuais do Distrito Federal. Devem ser lembrado que, para além das parcerias ora indicadas, o projeto tem 
envolvido todas as Administrações Regionais do DF onde não realizados os Encontros de Economia 
Feminista e Solidária. 

5.3. Alcance das políticas e dos projetos. Deve ser ressaltado o resultado obtido por meio do 
projeto Jogo da Mulher e das políticas de direitos das mulheres no currículo escolar e do nome social de 
travestis e transexuais no processo de constituição da imagem institucional da Secretaria de Estado da 
Mulher. Organismos de Políticas para as Mulheres de todo o Brasil e instituições nacionais e internacionais 
que atuam na vertente das políticas de gênero buscam constantemente, na Secretaria, informações acerca 
destas iniciativas. 

6. Outras Realizações 

PROGRAMA GESTÃO:  

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Tabela 13: Execução Orçamentária e Financeira 2013 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

2426 - Reintegra Cidadão  0 42.894 42.894 12.765 
8476 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Estado da Mulher do DF- 
Plano Piloto 0 42.894 42.894 12.765 

Total do Programa  0 42.894 42.894 12.765 

 



Relatório Anual de Atividades – Secretaria da Mulher DF – 2013 

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 
1677 

 

6.1. Reintegra Cidadão 
Despesas com pagamento dos internos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – 

FUNAP, que prestam serviços na SEM/DF. 
Trata-se da participação da SEM/DF no programa da FUNAP, que consiste na contratação 

remunerada de internos (as) do sistema prisional do DF, buscando assim, contribuir na recuperação e 
reinserção social do presidiário(a), melhorando suas condições dentro do estabelecimento prisional e 
gerando uma expectativa positiva para a vida fora do cárcere. Além disso, busca-se contribuir para a 
recuperação social do preso com programas de educação, cultura, formação profissional e trabalho 
remunerado. 

Tabela 14: Número de internos remunerados  
Internos Remunerados   

Manutenção do Programa Reintegra Cidadão da Secreta ria de Estado da Mulher do Distrito Federal  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

- - - - - - - - 04 04 04 07 

 
PROGRAMA GESTÃO:  

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

Tabela 15: Execução Orçamentária e Financeira em 20 13 
Ação/Subtítulo  Dot. Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

4088 - Capacitação de Servidores  0 157.350 128.918 0 
5780 - (EPE) Capacitação de Servidores Públicos Na Temática de Gênero, 
Raça E Violência Contra As Mulheres-Distrito Federal 0 157.350 128.918 0 

Total do Programa  0 157.350 128.918 0 

 
6.2. Capacitação de Servidores Públicos na Temática  de Gênero, Raça e Violência Contra as 
Mulheres 
 

Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2013 foi realizado o Seminário de Gênero, Raça e 
Violência Contra as Mulheres, a fim de promover debate acerca da violência contra a mulher, relacionada às 
questões de gênero e raça, além de dar oportunidade à rede de atendimento para a articulação de ações 
voltadas à prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. 

Numa primeira etapa, foram capacitados (as) 130 servidores e servidoras, entre policiais, 
assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras, advogadas e professores, ficando a outra etapa para 2014. 
Resta o recebimento da nota fiscal. Crédito inserido em resto a pagar. 

O objetivo foi identificar os atores sociais que devem compor a Rede, aqui atendidos como 
instituição, serviços e grupos de governo e da sociedade civil que estão envolvidos direta ou indiretamente 
no atendimento, encaminhamento e prevenção à violência de gênero, que serão os sujeitos da construção 
dessa institucionalidade. Além do mais, buscou-se capacitar os profissionais que prestam serviços de 
atenção à mulher vítima de violência, objetivando um tratamento qualificado e humanizado. 

 
PROGRAMA GESTÃO:  

6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SO CIAL 

Tabela 16: Execução Orçamentária e Financeira 
Ação/Subtítulo  Dotação Inicial  Autorizado  Empenhado  Liquidado  

1471 - Modernização de Sistema de Informação  0 0 0 0 
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia d a 
Informação 0 0 0 0 
3903 - Reforma de Prédios e Próprios  0 0 0 0 
8502 - Administração de Pessoal  0 10.000 0 0 
8504 - Concessão de Benefícios A Servidores  0 10.000 0 0 
8517 - Manutenção  de Serviços Administrativos Gerais  0 123.196 108.194 44.078 
9746 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de 
estado da Mulher do DF- Plano Piloto 0 123.196 108.194 44.078 

Total do Programa  0 143.196 108.194 44.078 
 
Administração de pessoal e concessão de benefícios a servidores - Pagamento de pessoal e 

benefícios realizados pela Casa Civil. 
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7. Informações Complementares  

7.1. Gabinete 
7.2. Cursos e Palestras Ministradas. No ano de 2013, a Secretária Olgamir Amancia, no 

cumprimento de seu papel institucional, ministrou várias palestras e cursos, em diversas localidades do 
Distrito Federal, com temas diferentes, tais como: Mulher de fato e de direito; Autonomia e emancipação; 
Gênero e Lei Maria da Penha; Mulheres Negras; Direito, mulher e poder; Mulher no mercado de trabalho; 
Violência doméstica; Combate ao machismo; O papel da (o) idosa (o) na sociedade; Como respeitar a 
mulher dentre outros. Num total de 44 palestras; 

7.3. Participação em Conselhos.  A Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal 
participa de três Conselhos, e indicando representantes para sua composição. São eles: 

� Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal – CDES 
� Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF 
� Conselho de Direitos Humanos – SEJUS; 
7.4. Eventos de Representação. São muitas as atividades que a Secretaria da Mulher 

participa, por meio de sua Secretária, como eventos, solenidades, reuniões etc. tais como: 1- Encontro 
Nacional de Prefeitos e Prefeitas – 28/01/2013; Reunião de apresentação de políticas integradas de 
Desenvolvimento dos Assentamentos/Promoção dos Direitos das Mulheres trabalhadoras rurais- 
01/02/2013; Inauguração da 30° Ludoteca no hospital  Regional de Taguatinga- 15/02/2013; Abertura do 
Curso de Especialização a distância de Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça – GPP e GeR – 
16/02/2013; I Encontro nacional de Mulheres Camponesas do Brasil – Pauta: Na Sociedade que a gente 
quer, basta de Violência contra a Mulher – 18/02/2013; entre tantos outros. Totalizando no ano de 2013, 
mais de 115 eventos de representação; Evento de adesão do GDF ao Programa Mulher, Viver sem 
Violência: Casa da Mulher Brasileira, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), com a 
presença da Ministra Eleonora Menicucci e do Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, em 17 de 
julho de 2013. 

7.5. Participação em Comitês.  A Secretária de Estado da Mulher, participa ainda dos 
seguintes Grupo de Trabalho do CDES/DF: Educação, Região Metropolitana e Desenvolvimento 
Econômico. 

7.6. Assessoria de Comunicação Social – ASCOM 
Para atingir a meta de dar mais transparência e publicidade às decisões e ações da Secretaria 

da Mulher, a ASCOM adotou estratégias e ferramentas das mais variadas áreas – jornalismo, relações 
públicas, publicidade & propaganda, mídias digitais e editoração, destacadas abaixo. 

7.7. Relacionamento com a Imprensa.  O relacionamento com a imprensa foi muito exitoso, 
fazendo contatos com os veículos de comunicação, atendendo solicitação dos jornalistas, produzindo 
pautas, releases (matérias institucionais), notas e artigos para jornais, rádios, TVs, sites e blogs, além de 
articular entrevistas dos gestores da Secretaria nas várias mídias; 

7.8. Site institucional. Ao longo de 2013, foram publicados 259 textos no site da Secretaria da 
Mulher, com atualização praticamente diária. A notícia com o maior número de acessos tratava sobre o 
lançamento do Processo Seletivo Simplificado. Foram 17.116 acessos; em seguida, está o texto em que 
são explicadas as diferenças entre gênero e sexo, com 5.515 acessos.  

No total, as notícias publicadas em 2013 obtiveram 91.635 acessos. Os demais artigos criados 
no site ao longo do ano, como os arquivos do Cedoc Mulher e o Plano Distrital de Políticas para as 
Mulheres, atingiram a marca de 89.331 acessos. Não é possível afirmar, com precisão, quantos acessos 
foram registrados em todas as seções do site no ano de 2013, mas, pode-se afirmar, ultrapassou a marca 
de 200 mil; 

7.8.1. Mídias sociais. No ano de 2013, as mídias sociais continuaram fazendo parte da rotina 
de produção da ASCOM. 

� Facebook  (www.facebook.com/secretariadeestadodamulher). Desde a implantação da 
página, em 27 de maio de 2012, até 2 de janeiro de 2014, a página da Secretaria da Mulher alcançou a 
marca de 1.371 fãs, oriundos de 7 países e 16 estados, além do Distrito Federal. Do total de usuários-fãs, 
89% são mulheres. Com 751 postagens, a fanpage da pasta obteve 10.023 visualizações nesse período; 

� Twitter.  (@mulhergdf): Ao final de 2013, a Secretaria da Mulher alcançou a marca de 415 
posts publicados e 412 seguidores; 

� YouTube.  Trata-se de um canal de comunicação dedicado às postagens de vídeos. A 
Secretaria da Mulher possui uma conta nesta mídia desde 2011. 

�  Boletins  
� Mulher em Foco.  Trata-se de um canal de comunicação interno, estabelecido a partir de 

outubro de 2013, cujo foco é manter um diálogo constante entre a Secretaria da Mulher e suas/seus 
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servidoras(es) e vice-versa. Em 2013, foram produzidas oito edições do Mulher em Foco – enviado 
semanalmente via e-mail para toda a equipe da Secretaria da Mulher. 

� Mulher On Line.  Instrumento de comunicação com o público externo.  Em novembro de 
2013, foi iniciado o projeto, que teve quatro edições finalizadas e enviadas para mais de seis mil – e-mails – 
cadastrados no Banco de Dados da Secretaria da Mulher. Os conteúdos também são publicados no site da 
pasta. 
8. Ouvidoria 

De 02/01/2013 até 31/12/2013, a Ouvidoria Especializada da Secretaria de Estado da Mulher 
recebeu cinquenta e duas manifestações (Disque Direitos Humanos da Mulher - 156 opção 6; TAG e Disque 
162). Dessas, quarenta e sete foram referentes à violência contra a mulher; 02 (duas) manifestações 
referentes a demora no andamento de processo, 02 (duas) manifestações referentes a maus tratos sofridos 
pelo unsuário e 01 (uma) manifestação referente à irregularidade na condição de trabalho. Todas foram 
encaminhadas para o orgão competente, no sendido de se adotar as medidas necessárias para a solução 
do problema. 

Nas ações desenvolvidas pela Ouvidoria destaca-se a “Ouvidoria Itinerante” . Projeto criado 
no plano estratégico de 2013, em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, tem 
por objetivo levar os serviços da Ouvidoria da Mulher, para mais próximo da comunidade, nas atividades 
desenvolvidas pela Secretaria. 

Nas atividades, muitas mulheres procuraram a Ouvidoria, de modo informal, para fazer 
solicitações ou buscarem informações a cerca de seus direitos como mulheres vítimas de violência 
doméstica/familiar baseada no gênero. 

9. Concurso DEPEN. Visando aprimorar e aumentar a capacidade de atendimento aos autores 
de violência domésticas pelos Núcleos de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica, 
foi realizado um concurso de títulos para a contratação, por tempo determinado, de 35 profissionais nas 
áreas da psicologia, assistência social, antropologia, sociologia e pedagogia. 

Os recursos para a realização deste concurso foram conseguidos a partir do Convênio 
145/2011, firmado entre a Secretaria de Estado da Mulher e o Departamento Penitenciário do Ministério da 
Justiça. 

10. Programa Roda de Conversa. O objetivo da “Roda de Conversa” é apresentar às 
lideranças locais os serviços da rede de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, sendo enfatizados 
os serviços disponíveis pelo Governo do Distrito Federal, à população que necessitem de deslocamentos 
maiores por parte das(os) usuárias(os). 

As Rodas de Conversa foram realizadas no decorrer deste ano e tiveram os seguintes temas:  
I. Dia da Visibilidade Lésbica, dia 29/08/2013;  
II. Mulheres de terreiro, dia 25/11/2013;  

III. Mulheres negras de grupos religiosos, dia 09/12/2013.  
11. Central de Atendimento à Mulher – 156 opção 6. A Central conta com um telefone 

exclusivo, e oferece orientações e informações sobre todos os tipos de violência contra a mulher previstos 
na Lei Maria da Penha, principalmente a doméstica, por meio dos profissionais especializados. Informa 
também os equipamentos públicos do Distrito Federal disponíveis para atendê-las e faz os 
encaminhamentos das mulheres para que possam procurar a delegacia mais próxima ou a Delegacia 
Especial de Atendimento à Mulher – DEAM. 

Vale destacar que todas as ligações registradas na Central são comunicadas de forma ágil, por 
meio on-line aos profissionais do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que entram em contato 
com as vítimas da violência, disponibilizando informações e orientações. 

12. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

 Dificuldades . Com relação às dificuldades encontradas para o pleno desenvolvimento 
institucional da Secretaria, apesar dos avanços obtidos no ano de 2013, foram identificado ao longo do 
exercício em questão vários gargalos, que precisam ser superados para o bom andamento das ações e 
atividades da SEM/DF.  

� Quadro de Pessoal Insuficiente.  Apesar do aumento no numero de servidores em relação 
ao 2012, hoje para que os equipamentos funcionem de forma ininterrupta e de forma adequada ás normas 
técnicas, necessita-se de uma equipe maior, de sua estrutura física compatível com suas 
responsabilidades; alguns profissionais não disponíveis no quadro da SEM/DF são fundamentais, como: 
auxiliar/técnico em enfermagem para ministrar remédios, como insulina, e principalmente os psiquiátricos, 
necessidades frequentes da Casa Abrigo, além de cuidado especializado para com as abrigadas portadoras 
de ferimentos graves e com queimaduras. Do ponto de vista da gestão, o quadro de técnicos 
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administrativos é muito reduzido, ainda mais quando se tem em planejamento a inauguração da Casa da 
Mulher Brasileira para maio de 2014, cujos preparativos em termos de procedimentos, rotinas, processos 
encontram-se em andamento desde meados de 2013, sobrecarregando a equipe existente. Isso sem se 
levar em conta a gestão da própria Casa quanto esta estiver em plena operação.  

� Estrutura inadequada de TI, Transporte e Comunicaçã o. A execução de forma ágil e 
eficiente das atividades-meio e finalísticas pressupõe melhor infraestrutura tecnológica, sem a qual a 
modernização da gestão e do monitoramento dos resultados torna-se impossível no mundo moderno. 
Alguns desses problemas são: ausência de intranet e de intranet rápida e com maior capacidade de 
armazenagem; deficiência na instalação de programas de controle de processos internos, 
recebimento/envio de demandas, entres outros. A comunicação é essencial para a divulgação e publicidade 
das ações, serviços e equipamentos da SEM/DF, e necessita de avanços, principalmente também na 
estrutura de pessoal qualificado. No que se refere ao sistema de transporte, este está aquém do razoável 
pela falta de carros e de motoristas, o que inviabiliza atender adequadamente as demandas da Secretaria e 
dos 13 equipamentos sob sua responsabilidade, espalhados pelas RAs; na comunicação, essencial para a 
divulgação e publicidades das ações, serviços e equipamentos da SEM/DF, necessita-se de avanços, 
principalmente de no que toca a estrutura de pessoal e material.  

� Necessidade de Capacitação de Servidores.  Foi detectado também a necessidade de se 
fazer um maior investimento na formação técnica dos servidores (as) para o bom comprimento das tarefas. 
Cursos oferecidos pelo Governo, embora de boa qualidade, respondem ainda por pequeno leque de opções 
frente às reais necessidades de qualificação profissional de servidores e dirigentes e contam com poucas 
vagas.  

� Orçamento insuficiente.  Frente ao aumento das atividades da SEMDF e à crescente 
demanda da sociedade em geral, e da população feminina em particular, sobre os serviços oferecidos pelos 
equipamentos SEM/DF, é imprescindível a ampliação do orçamento da Secretaria para que possa cumprir 
satisfatoriamente a sua missão. Outro ponto importante é que os contingenciamentos e cortes 
orçamentários têm dificultado a execução do planejamento das ações desenvolvidas nas áreas finalísticas, 
num contexto de orçamento ainda muito pequeno para uma secretaria nova, porém com grandes 
atribuições e responsabilidades.  
  

Conquistas . De 2013 até o presente momento foram grandes as conquistas. Estas podem ser 
notabilizadas pela evolução orçamentária e de seu quadro de pessoal, e mais recentemente, por sua 
autonomia financeira e administrativa. 

� Orçamento. No que se refere ao orçamento, seu crescimento foi importante, saindo de R$ 
2. 295.000,00 (dois milhões e duzentos e noventa e cinco mil reais) em 2012 para R$ 8 milhões em 2014 
(excluindo neste último, a folha de pagamento para permitir comparabilidade entre os anos).  Deve-se 
acrescentar que os convênios da SEM/DF em execução com o Governo Federal somam R$ 3.288 milhões. 
Em 2014 mais três convênios serão incorporados à carteira de projetos da secretaria. 

� Aumento no número de servidores. Em termos de evolução do número geral de 
servidores, este foi positivo, ainda que insuficiente: saiu de um total de 122 em dezembro de 2012 para 172 
em agosto de 2014, sendo que a proporção de comissionados no total de efetivos caiu de 50% em 2012 
para 1/3 em 2013. Deve-se salientar que com o aumento das atividades da SEM/DF previstas para os 
próximos anos, como a entrega até final de 2014 de mais quatro Centros Especializados de Atendimento à 
Mulher (CEAM) e a implantação da Casa da Mulher Brasileira, foi solicitada a Secretaria de Administração 
Pública do DF (SEAP/DF) realização de concursos públicos específicos para ampliação do quadro funcional 
da secretaria no intuito de atender a essas metas. Ressalte-se que hoje a SEM/DF tem em funcionamento 
13 equipamentos de atendimento à mulher: dois CEAMs, dez Núcleos de Atendimento às Famílias e aos 
Autores de Violência Doméstica (NAFAVDs) e a Casa Abrigo, além de duas Unidades Móveis de 
atendimento à Mulher Vítima de Violência do Campo e da Floresta. 

� Criação da SUAG. Outro ponto importante para o fortalecimento e emancipação da 
Secretaria da Mulher do Distrito Federal, foi a criação de sua própria Unidade Orçamentária e 
Administrativa, saindo nesse quesito da tutela da Casa Civil. Criada em 22 de maio de 2013, a 
Subsecretaria de Administração Geral (SUAG/SEM/DF) significou para a secretaria a criação de novos 
quadros especializados para trabalhar com temas da administração, bem como a ampliação das condições 
reais para o cumprimento de suas funções precípuas pela conquista da autonomia financeira e institucional. 


