
SUGESTÃO RESPOSTAS/CONSIDERAÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Nomeação para concursos: Secretário Escolar e Tec. Apoio 

Administrativo Escolar - SEE; Téc. Assistência Social e Agente 

Social - SEDES; Soldado da PMDF e para CRAS - Centros de 

Referência de Assistência Social

Para o atendimento de todas as nomeações, foi previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual  - PLOA/2020 o montante de R$ 56.178.146,00.

Melhoria no Processo da Audiência Pública e Participação 

Popular

A Assessoria de Comunicação - ASCOM da Secretaria de Estado de Economia - SEEC informa por meio de um relatório de divulgação que a Audiência pública para discussão do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual  - PLOA/2020 foi divulgada nos portais da SEFP (sites e intranets), de forma que os cidadãos interessados puderam contribuir com suas sugestões presencialmente na 

audiência realizada em 2 de julho de 2019. 

O evento ocorreu no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), das 9h às 12h. Também foi possível contribuir com sugestões nos postos de atendimento das 

ouvidorias nas Regiões Administrativas, além da participação pelos canais da Ouvidoria no telefone 162 ou no site www.ouv.df.gov.br, o que ocorreu até o dia 18 de julho, data posterior à 

audiência pública.

Foram criadas diversas peças para divulgação, tais como: Banneres para os sites da SEFP (Seplag e Fazenda) e respectivas intranets, para o site da Ouvidoria do DF.

A divulgação ocorreu nos portais da SEFP e redes sociais da SECOM: 

- Site Seplag (www.seplag.df.gov.br); 

- Site Fazenda (www.fazenda.df.gov.br); 

- Site Ouvidoria (www.ouv.df.gov.br);

- Envio do banner por e-mail Marketing. 

Além disso, foi feita ainda nas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter), durante o seguinte cronograma de postagem:

- Twitter: 02 posts– 01 e 02 de julho;

- Stories/Instagram: 01 post – 02 de julho;

- Facebook: 01 post – 01 de julho.

Em complemento, o evento foi noticiado na mídia junto aos seguintes veículos de comunicação nas respectivas datas e com as respectivas chamadas abaixo:

- Agência Brasília (01/07/2019): "Secretaria da Fazenda viabiliza participação de cidadãos no orçamento de 2020";

- Metrópoles (01/07/2019): "Secretaria da Fazenda quer participação popular no orçamento de 2020";

- Jornal de Brasília (04/07/2019): "Povo poderá opinar sobre orçamento".

O relatório de divulgação contendo as imagens, extrações e maiores informações a respeito do sintetizado acima pode ser obtido no processo SEI nº 00040-00017931/2019-16, documento SEI 

27217907.

Construção de Hospital em São Sebastião

A Secretaria de Estado de Saúde - SES informa que, referente à construção de Unidade Hospitalar na Região Administrativa São Sebastião, não foi realizada pela área técnica a previsão 

orçamentária da referida construção na Proposta de Lei Orçamentária para 2020. No entanto, a SUOP solicitará maiores informações no sentido de verificar se  o pleito tem possibilidade de ser 

inserido em exercícios posteriores ou se existe a possibilidade de construção de outras tipos de unidades de saúde na região; 

ANEXO ÚNICO

SUGESTÕES AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  – PLOA/2020



Obras de: 

Construção de viaduto no balão do Itapoã/Paranoá; 

Duplicação da DF 250; 

Duplicação da DF-015

A Superintendência Técnica do Departamento de Estradas de Rodagem DER-DF informa a respeito de cada sugestão:

- Construção de viaduto no balão que liga a DF 001 a DF 250 - Balão do Itapoã/Paranoá:

Na interseção das citadas rodovias, há projetos em revisão/estudos pela empresa JC Gontijo que implantação das unidades habitacionais do Itapuã Park, por serem uma condicionante mitigadora 

dos estudos de tráfego daquele empreendimento.

- Duplicação da DF 250: do Balão do Itapoã/Paranoá:

Há projeto executivo elaborado em 2014 para duplicação do trecho entre o entroncamento da DF-001 (EPCT)/DF-015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos, extensão de 5,3 quilômetros. 

Contudo, faz-se necessário o atendimento de condicionantes ambientais para a licitação dessa obra, os quais estão em andamento. Entre elas, o tratamento das erosões causadas pela ocupação 

desordenada da cidade Itapuã.

A DF-250 vem se transformando em  importante rodovia para a região, em razão do adensamento das áreas rurais de Planaltina/Paranoá, e com o surgimento de mais condomínios residenciais, o 

escoamento do tráfego da região leste do Distrito Federal. Desse modo a duplicação até a DF-130 demandaria a contratação de projetos deste trecho.

- Duplicação da DF-015: do Balão do Itapoã/Paranoá até Estrada Parque Paranoá:

Encontram-se em elaboração os projetos da duplicação deste trecho da DF-015 (EPTM) entre a DF-001 (EPCL)/DF-250 pela empresa FARE contratada pela JC GONTIJO. Atualmente estudos de 

tráfego do empreendimento Itapuã Park dependem da entrega dos projetos de drenagem e pavimentação, porém após a aprovação dos mesmos por parte do DER-DF, a implantação ficará a 

cargo da Construtura (JC GONTIJO), pois os recursos encontram-se incluídos no financiamento daquele Conjunto Habitacional junto seu órgão financiador.

Ligação gratuita via celulares para centrais telefônicas 156, 

135

A Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativos - SUCORP da Secretaria de Estado de Economia - SEEC informa que o DECRETO Nº 24.110, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 dispõe: 

Art. 1º - Fica criada a Central Única de Atendimento Telefônico do Governo do Distrito Federal - Central 156, de acesso gratuito ao cidadão, integrando todos os serviços e informações prestadas 

ao público, via telefone, pelos órgãos da administração direta, fundações e autarquias da estrutura do Governo do Distrito Federal.

Tal gratuidade restringe-se às ligações originadas de telefones fixos - residencial e público ("Orelhão"), exceto para os canais 160 - Saúde , 162 - Ouvidoria Geral do Distrito Federal e nos períodos 

sazonais de Chamamento Público para as inscrições de pré-matrículas para a Educação de Jovens Adultos - EJA e para o ensino regular, que ocorrem em junho e outubro, respectivamente.

A referida restrição deve-se à limitação do Contrato nº 02/2016, Dados e Voz, que disponibiliza quantidade insuficiente de minutos para telefonia móvel, bem como o alto custo da mesma para o 

governo do Distrito Federal. Caso fosse desbloqueado comprometeria significativamente o saldo contratado e, consequentemente, incorreria em descumprimento de cláusula contratual.

Por oportuno, aquela Subsecretaria informa que iniciou tratativas para a realização de nova contratação para fornecimento de VOZ e DADOS de modo a atender a Central 156, considerando a 

nova modelagem de contratação (demanda por atendimento) e as questões que assegurem ao usuário "(...) o atendimento com alto padrão de qualidade, eficiência, eficácia e, sobretudo, respeito 

ao cidadão ; (...)", conforme previsto no Inciso I, Art. 2º, do referido Decreto.

Jardins Mangueiral:

1. Implantação de bosque

1. Em atendimento ao sugerido pela NOVACAP, a demanda foi reencaminhada a CODHAB, a qual informa que estavam previstas para o empreendimento, a implantação do passeio e o plantio de 

mudas de árvores. No momento, o Contrato nº 07/2009, encontra-se em rescisão, em razão de irregularidades identificadas pela Controladoria Geral do DF. Desse modo, o contratado deixou de 

realizar o plantio de 1.863 mudas em todo o empreendimento. 

A CODHAB informa ainda que a área adjacente à Quadra 2, denominada de Viveiro do Mangueiral, foi criada por solicitação do Jardim Botânico de Brasília para funcionar como zona de transição, 

para minimizar os impactos da implantação do bairro na região da Estação Ecológica do Jardim Botânico. Busca assim a recuperação de áreas degradadas, com a execução de trilhas e ciclovias de 

terra batida e Equipamento Público Comunitário destinado a atividades de preservação e educação ambiental. Nesta área, foi implantado todo o passeio e parcialmente realizado o plantio de 

árvores.



Jardins Mangueiral:

2. Demanda por equipamentos públicos de educação: Centro 

de Ensino Fundamental, escola e creche públicas;

3. Construção da Unidade Básica de Saúde;

4. Construção de Centro de Artes e Esportes Unificados.

2. A Secretaria de Estado de Educação - SEE informa, em atenção à demanda por equipamentos públicos de educação, que está prevista a construção de quatro Centros de Educação Infantil, uma 

Escola Classe, quatro Centros de Ensino Fundamental, um Centro Educacional e um Centro Interescolar de Línguas na região do Jardins Mangueiral.

A SEE esclarece ainda que seus Planos de Obras têm caráter dinâmico, significa dizer que são elaborados e podem sofrer alterações periódicas, considerando prioridades elencadas à inicial, 

necessidades emergenciais, demanda reprimida, recursos orçamentários disponíveis e regularidade fundiária dos imóveis destinados às edificações das unidades de ensino.

3. A Secretaria de Estado de Saúde informa que encaminhou para consideração sua área técnica em atendimento à solicitação em tela. 

4. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEL informa que no momento não há previsão orçamentária-financeira nesta Secretaria para atendimento a essa demanda. Explica ainda que o 

Programa de Centros de Artes e Esportes Unificados – CEU DAS ARTES, é instituído pelo Governo do Distrito Federal, sob a responsabilidade da área de direitos humanos da Secretaria de Estado 

de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Tal programa visa a integração de políticas distritais e nacionais, educativas, culturais, esportivas, ambientais, de assistência, justiça, segurança, paz 

social, lazer, formação profissional e tecnológica, participação e controle social, cidadania e voluntariado, por meio da oferta de serviços, de forma integrada e multidisciplinar, em territórios de 

vulnerabilidade social.  Por fim, a SEL sugere que a demanda seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e/ou Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para 

apreciação. Desse modo, a demanda foi encaminhada, em atendimento ao sugerido.


