
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - VERSÃO PRELIMINAR 

EIXO BATALHA RESULTADOS - CHAVE 

Desenvolvimento Social 

Prevenir vulnerabilidades para garantir o 
direito do jovem à juventude 

Reduzir em 50% o percentual de gravidez na 
adolescência 

Reduzir em 50% os índices de dependentes 
químicos e abuso de álcool da população jovem 

Aumentar de 60% para 100% o percentual de 
adolescentes dos regimes de semiliberdade e 
meio aberto matriculados no sistema 
educacional do DF 

Proteger os direitos fundamentais do 
cidadão e da família 

Aumentar em 50% o Indicador de 
Desenvolvimento do CRAS (IDCRAS) de cada 
equipamento público que oferta o Programa de 
Atenção Integral à Família 

Aumentar em 50% o Indicador de 
Desenvolvimento do CREAS (IDCREAS) de 
cada equipamento público que oferta a Proteção 
e Atendimento Especializado a Família e 
Indivíduos 

Aumentar em 50% a cobertura do acesso aos 
Programas de Segurança Alimentar 

Aumentar o número de famílias incluídas no 
Bolsa Família de 69.830 para 95.674 

Aumentar em 10% ao ano o número de 
atendimentos dos programas protetivos e de 
orientação 

Promover a redução das desigualdades 
com a geração de renda 

Aumentar em 20% a inserção de vulneráveis, 
socioeducandos, egressos, adictos e grupos 
diversos, no mundo do trabalho 

Aumentar em 50% o número de pessoas 
qualificadas inseridas/reinseridas no mundo de 
trabalho (vulneráveis, socioeducandos, 
egressos, adictos e grupos diversos) 

Reduzir em 2% ao ano a taxa de desemprego 
entre jovens de 18 a 29 anos 

Reduzir em 50% a diferença salarial entre 
homens e mulheres 

Aumentar para 50% a participação de mulheres 
em cargos de alta chefia e eletivos Executivo, 
Judiciário e Legislativo 

Promover, implantar e ampliar políticas e 
programas de direitos humanos, em 
proporcionalidade à população do DF e entorno 

O Estado mais próximo do cidadão 

Padronizar 100% dos Conselhos Tutelares no 
DF conforme as diretrizes do MDH 

Emitir 20.000 documentos e realizar 8.000 
atendimentos/consultas psicossociais fora das 
unidades fixas 

Reduzir de 8 para 2 meses o tempo entre a 
abertura e a resolução do problema pelo 
PROCON 

Desenvolvimento 
Territorial 

Inovar a Política de Planejamento 
Territorial do DF 

Revisar, aprovar e implementar o PDOT, 
integrando território urbano e rural 

Modernizar o Observatório Territorial e fortalecer 
o Sistema de Planejamento Territorial e Urbano 
(SISPLAN) 

Regulamentar instrumentos do Estatuto das 
Cidades e criar novos instrumentos para 
viabilizar a ampliação da oferta de habitação de 
interesse social 

Aumentar o número de ações fiscais preventivas 
nas áreas de monitoramento prioritário 



Ter maior efetividade com a 
regularização e os novos parcelamentos 
em áreas definidas pelo ordenamento 
territorial 

Entregar 100 mil escrituras públicas de Áreas de 
Relevante Interesse Social (ARIS) 

Reduzir para 30 dias o tempo de análise de 
projetos de regularização fundiária e de novos 
parcelamentos 

Entregar 15.059 escrituras públicas de Áreas de 
Relevante Interesse Específico (ARINE) 

Aperfeiçoar a base legal de regularização 
fundiária  

Aumentar de 30% para 70% as áreas rurais 
regularizadas 

Qualificar 8 espaços públicos em Áreas de 
Relevante Interesse Social (ARIS) por meio do 
Programa de Ações Urbanas Comunitárias 

Elaborar projetos para regularização de 50% das 
Áreas de Relevante Interesse Social (ARIS) – 
PDOT 

Inovar no combate ao déficit 
habitacional 

Realizar melhorias em 1.000 unidades 
habitacionais de famílias de baixa renda 

Entregar 25.680 unidades habitacionais 

Ampliar para 20.000 unidades a oferta de lotes 
urbanizados para a Habitação de Interesse 
Social 

Implantar política de Locação Social para a 
redução do déficit por ônus excessivo com 
aluguel 

Revisar e aprovar o Plano Distrital de Habitação 
de Interesse Social (PLANDHIS) 

Garantir infraestrutura de qualidade para 
a população do DF 

Aumentar a malha de drenagem, de 
pavimentação e de calçadas do DF 

Realizar laudo de manutenção de 100% das 
pontes e viadutos do DF 

Reduzir o tempo de elaboração de projetos de 
engenharia para 1 ano 

Modernizar 12% do sistema de iluminação 
pública do DF 

Aumentar em 45% (211 km) a malha cicloviária 
do DF 

Aumentar em 17% o número de 
usuários do transporte público 

Aumentar em 15% a quantidade de usuários de 
ônibus 

Aumentar em 25% a quantidade de usuários do 
metrô 

Reduzir em 15% o tempo de deslocamento no 
transporte público 

Aumentar em 10% o número de usuários da 
integração 

Implantar 20 bolsões de estacionamento em 
áreas de estações BRT/Metrô e na área central 
de Brasília 

Ser a Unidade da Federação referência 
em relação ao uso do espaço e de 
equipamentos públicos 

Garantir manutenção e acesso a espaços 
públicos e equipamentos culturais 

Aumentar em 10% a participação da Economia 
Criativa no PIB do DF 

Implementar políticas públicas de acesso ao 
esporte para a população 

Estruturar o sistema de futebol do Distrito 
Federal 

Desenvolvimento 
Econômico 

Ser a Unidade mais competitiva da 
Federação 

Alcançar o 2º lugar no ranking de 
competitividade dos Estados 

Aumentar de 12.886 para 27.000 a abertura de 
novos negócios  

Estar entre as dez cidades no Ranking Connect 
Smart Cities do Brasil 



Estar entre as três cidades brasileiras melhores 
colocadas no ranking ICCA (International 
Congress and Convention Association) de 
realização de eventos internacionais  

Aumentar em 2% anual o valor bruto da 
produção agropecuária em reais - VBP 

Aumentar em 25% a comercialização em 
toneladas de produtos hortigranjeiros 

Transformar o Distrito Federal em um polo 
atrativo de grandes eventos esportivos, 
nacionais e internacionais 

Ser a principal referência para atração 
de turistas,  investimentos e negócios 

Ampliar de 2% para 5% o fluxo comercial 

Aumentar em 20% o valor das exportações 

Ampliar em 10% a participação do turismo no 
PIB do Distrito Federal  

Aumentar de 55,39% para 60% a participação do 
setor privado no PIB 

Elevar Brasília à 15ª posição no ranking de 
exportações 

Reduzir o desemprego para abaixo da 
média nacional 

Aumentar de 5% para 40% o aproveitamento de 
vagas ofertadas pelas Agências do Trabalhador 

Aumentar de 14,1% para 16%  a participação de 
empreendedores (MEI) na economia criativa  

Aumentar em 3,75% ao ano o número de 
Microempreendedores Individuais (MEI) e de 
empreendedores 

Educação 

Ter uma Educação de Excelência 

Aumentar as médias do IDEB da rede pública do 
Distrito Federal, conforme metas projetadas 
INEP:  
5º ano: de (6,0) em 2017; para (6,3) em 2019; e 
(6,5) em 2021 
9º ano: de (4,3) em 2017; para (5) em 2019; e 
(5,3) em 2021  
3ª série Ensino Médio: de (3,4) em 2017; para 
(3,7) em 2019; e (3,9) em 2021 

Ampliar o percentual de estudantes com 
educação em tempo integral de 12% para 33% 

Garantir o acesso e a permanência do 
estudante da rede pública 

Atender 100% da demanda por matrículas para 
crianças de 0 a 3 anos, registrada na Secretaria 
de Educação do DF 

Atender em 100% a demanda de educação 
básica na respectiva Regional de Ensino 
(residência ou trabalho) 

Reduzir o índice de abandono do ensino médio 
de 6,1% para 5,0% 

Meio Ambiente 

Garantir o Saneamento Sustentável no 
DF 

Ampliar de 89% para 92% o acesso da 
população ao esgotamento sanitário, com coleta 
e tratamento 

Incrementar em 30% a capacidade instalada de 
tratamento de água 

Reduzir em 30% os pontos críticos de 
alagamento 

Aumentar em 100% a taxa de recuperação de 
resíduos recicláveis 

Implantar a logística reversa em 100% das 
cadeias produtivas 

Ser referência em conservação e 
qualidade ambiental 

Aumentar em 100% as medidas de proteção da 
fauna para espécies prioritárias 

Recompor em 500 hectares a cobertura vegetal 
arbórea e arbustiva (=800 mil mudas)  



Consolidar 100% das Unidades de Conservação 
(UCs) 

Reduzir 20% a incidência de poluição sonora 

Ampliar em 10% a participação de energias mais 
limpas no sistema de transporte 

Ser modelo de eficiência no 
licenciamento ambiental 

Reduzir em 50% o tempo de análise pelo órgão 
licenciador 

Ser referência nacional na gestão da 
água 

Triplicar a proteção de nascentes em bacias 
hidrográficas prioritárias 

Implementar medidas para promover o consumo 
sustentável da água em 100% dos  setores 
residencial, comercial, e agropecuário do Distrito 
Federal 

Fortalecer os instrumentos em 100% das bacias 
e Implementar os instrumentos de gestão de 
recursos hídricos em 40% das bacias do DF 

Consolidar a matriz de energia limpa 
como a base do futuro do Distrito 
Federal 

Aumentar em 25% a geração de fontes de 
energia renovável 

Reduzir em 25% as perdas totais do sistema 
elétrico do DF 

Incrementar em 10% a eficiência na geração, 
distribuição e consumo de energia elétrica 

Saúde 

Garantir que a população tenha acesso 
ao medicamento certo na hora certa 

Aumentar para 100% a disponibilidade de 
medicamentos à população do DF 

Garantir o acesso aos serviços de saúde 
para a população 

Ampliar cobertura da atenção básica de 69% 
para 100% 

Garantir 100% de filas administradas e 
reguladas para procedimentos de média e alta 
complexidade 

Assegurar que 100% das unidades possuam 
condições adequadas de infraestrutura para seu 
funcionamento pleno 

Promover a saúde e prevenir o 
adoecimento da população 

Manter abaixo de 15% o índice das internações 
por condições sensíveis à atenção básica 
(ICSAB) 

Implantar a saúde digital no Distrito 
Federal 
acelerar a transformação digital dos 
serviços públicos de Saúde oferecidos à 
sociedade, com enfoque na perspectiva 
do cidadão 

Informatizar 100% dos processos de gestão da 
saúde 

Segurança 

Fortalecer a Governança e inteligência 
na Segurança Pública 

Aumentar em 30% as operações integradas no 
CIOB incluindo atores externos às Forças de 
segurança 

Preservar a incolumidade das pessoas e 
do patrimônio 

Atender 80% das ocorrências de incêndio 
urbano e acidentes automobilísticos em até 8 
minutos 

Reduzir o prazo de análise dos projetos de 
instalação contra incêndio e pânico para 15 dias 

Reduzir em 10% o índice de mortes no trânsito 

Aumentar a sensação de segurança por 
meio de enfrentamento qualificado da 
criminalidade 

Redução em 8% dos Crimes Violentos Letais e 
Intencionais-CVLI (homicídio, feminicidio, 
latrocínio e lesão corporal seguida de morte)  

Redução em 16% dos Crimes Contra o 
Patrimônio-CCP 

Reduzir 10% os crimes de violência contra as 
mulheres 



Racionalizar o sistema prisional com 
ênfase na ressocialização 

Reduzir o déficit carcerário em 42% 

Reduzir em 10% o retorno do egresso ao 
sistema penitenciário 

Aumentar em 50% o número de internos em 
postos de trabalho ou em oficinas 
profissionalizantes de caráter continuado  

Gestão e Estratégia do 
DF 

1. Garantir a sustentabilidade fiscal de 
longo prazo do DF / Ser reconhecido 
pela sustentabilidade das contas 
públicas 

1.1 Executar uma política de resultados 
financeiros positivos de forma a reestabelecer o 
equilíbrio das finanças públicas e permitir a 
retomada do investimento do Estado 

1.2 Reduzir a quantidade de Precatórios e RPVs 
inscritos na  Dívida Consolidada Líquida, na 
mesma proporção do estipulado no Plano de 
Pagamento de Precatórios 

1.3 Captar até 2,3 bilhões de reais em recursos 
para a execução de projetos estratégicos  
(operações de crédito 1,1 bilhão, 1,2  bilhão de 
emendas parlamentares) 

2. Aumentar a produtividade e 
qualificação da Força de Trabalho / 
Elevar a produtividade dos agentes 
públicos por meio da qualificação e da 
valorização do servidor 

2.1 Reestruturar todas as carreiras atuais 

2.2 Dimensionar a Força de Trabalho em 100% 
dos órgãos 

2.3 Promover a elaboração do plano de 
capacitação por competências em 100% dos 
órgãos 

2.4 Implementar o Sistema Integrado de Gestão 
de Pessoas/SIGEPE-DF em 100% dos órgãos 

2.5 Promover a implementação de políticas e 
programas de qualidade de vida no trabalho em 
100% dos órgãos 

3. Garantir a disponibilidade dos 
serviços públicos para todos / O Estado 
mais próximo do cidadão 

3.1 Ampliar de 34% para 100% o percentual de 
unidades cobertas pela rede GDFNET 

3.2 Dobrar a quantidade de serviços prestados 
remotamente 

3.3 Implementar modelo de gestão estratégica 
em todos os Órgãos e Entidades do GDF 

3.4 Automatizar os serviços governamentais 
prioritários 

3.5  Aumentar em 40% o número de 
atendimento nas administrações regionais 

3.6 Ampliar a capacidade institucional das 
administrações regionais na formulação, 
planejamento, implementação e avaliação de 
políticas públicas 

4. Ser referência no combate à 
corrupção e na promoção da integridade 
pública 

4.1 Executar 100% das ações previstas no Plano 
de Combate à Corrupção 

4.2 Implementar programas de integridade em 
100% dos órgãos e entidades definidos como 
alta complexidade 

4.3  - Implementar a Rede de Transparência 
Pública em 100% dos órgãos e entidades 
definidos como alta complexidade 

4.4 Aumentar de 38% para 60% a efetiva 
melhora na prestação dos serviços públicos 
demandados por meio da ouvidoria com base 
na  resolutividade das solicitações e 
reclamações avaliadas pelos cidadãos. 

4.5 Implantar estrutura correcional e de tomada 
de contas especial ou comissões permanentes 
em 100% dos órgãos e entidades definidos 
como alta complexidade  



5. Fortalecer a coordenação de ações 
de governo, de forma eficaz, 
responsável, transparente e inclusiva 

5.1 Implantar projetos de integração de dados e 
disseminação de informações de políticas 
públicas em 4 Secretarias Prioritárias do DF 

5.2 Implementar modelo de gestão estratégica 
em todos os Órgãos e Entidades do GDF 

5.3 Implantar 5 projetos para avaliação e 
formatação de políticas públicas 

 


