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SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2021 

– 2º Bimestre  

 

A SUPLAN publicou no DODF na sexta-feira, 28 de maio de 2021, a Portaria nº 145, que 

trata do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2021 – 2º Bimestre,  

disponibilizado no site www.economia.df.gov.br  (link 

https://www.economia.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2020/04/2021_SAG_2o_Bim_compressed.pdf). 

Tal Relatório, documento consolidado até o 2º bimestre, contém informações sobre as 

ações de governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária 

Anual – LOA/2021 - efetivamente executadas nos meses de janeiro a abril. 

 

 

SAG 2021 – 2º Bimestre - Informações gerenciais 

Esclarecimentos iniciais 

Conforme estabelecido nas instruções para cadastramento e acompanhamento de 

etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, documento disponível 

no site www.economia.df.gov.br, link http://www.economia.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2020/04/2021-Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-

Etapas-SAG-Site.pdf, a partir do 2º bimestre é obrigatório o cadastramento de todos os 

programas de trabalho remanescentes contidos na Lei Orçamentária Anual 

(institucionais), independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas 

parlamentares que tiverem empenho, exceto se já cadastradas no 1° bimestre. 

 

Informações gerenciais 

Segundo dados obtidos em planilhas geradas pelo SAG WEB, a maior parte das etapas 

previstas encerrou o 2º bimestre no estágio “Andamento Normal” (57,70%).  

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (33,06%), 

consistindo no conjunto das etapas cuja data prevista para início de execução não foi 

alcançada dentro do bimestre em análise. 

http://www.economia.df.gov.br/
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021_SAG_2o_Bim_compressed.pdf
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021_SAG_2o_Bim_compressed.pdf
http://www.economia.df.gov.br/
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021-Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-Etapas-SAG-Site.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021-Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-Etapas-SAG-Site.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021-Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-Etapas-SAG-Site.pdf
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             Fonte: SUPLAN (Abril/2021) 

A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela alteração 

do fluxo dos estágios de execução “ (1) A ser iniciada/ (2) Normal/ (3) Concluída” – enseja 

o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua 

causa, natureza e origem. 

Estão inclusas nesse grupo as etapas nos estágios “Atrasada”, “Paralisada”, “Não 

iniciada” e “Anulada”, as quais se encontram reunidas e apresentadas sob o rótulo 

“Etapas em desvio”, juntamente com as “Etapas regulares”, no gráfico abaixo. 

 

 
             Fonte: SUPLAN (Abril/2021) 

Conforme evidenciado no gráfico abaixo, que apresenta os percentuais de desvios 

segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências se concentram na causa “OCD – 

Outras causas de desvio” (53,6%), que passou a ser seguida pelas causas “MPA – 

Morosidade em procedimentos administrativos” (11,0%) e “ICO – Insuficiência de 

créditos orçamentários” (9,6%).  
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            Fonte: SUPLAN (Abril/2021) 

Em relação à natureza dos desvios, observa-se que as categorias “Administrativa” 

(45,9%) e “Outras” (12,9%) concentram 58,8% das ocorrências de desvios, conforme 

gráfico abaixo. 

 
          Fonte: SUPLAN (Abril/2021) 

O conhecimento de resultados acumulados ao longo do bimestre e consolidados no 

relatório publicado – a exemplo do volume significativo de desvios de natureza 

administrativa e não especificada citados, os quais são notadamente ocorrências 

recorrentes e/ou impactantes no processo execução do planejamento – viabiliza, após 

análise técnica sistemática realizada à luz do padrão temporal e do cenário político, 

econômico e social, a formulação e adoção de medidas capazes de mitigar eventuais 

causas e efeitos indesejáveis, bem como a realização de ajustes de rota. 

 



4 
 

Realizações em destaque no 2º Bimestre de 2021 

 

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 

2º Bimestre de 2021, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2021, destacam-se: 

 
 

22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - 
SODF 

Construção de túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e 
urbanização na superfície da avenida e do viaduto da Samdu 

Trata-se de intervenção integrante do Corredor de Transporte Coletivo – Eixo Oeste – 
Linha Verde. O túnel terá 1.010 metros de extensão da passagem subterrânea e 
contará com duas vias paralelas, cada uma com três faixas de rolagem em cada sentido. 
Os recursos são provenientes de contrato de financiamento firmado pelo GDF com a 
Caixa Econômica Federal.  

A obra encontra-se em andamento normal, com 6,08% dos serviços executados ao 
final do 2º bimestre, perfazendo o acumulado de 27,66% até 30 de abril de 2021. 

Os principais serviços executados no bimestre foram: 

 10.588m² de paredes diafragma (composta por lamelas) executadas no 
período, compreendendo escavações, armaduras e concretagens, totalizando 35.779 
m² de paredes construídas que correspondem a 79% do total previsto; 

 598m² de revestimento em concreto projetado que, somados às quantidades 
já executadas, totalizam 4.359m². 

 

 

 

Visão geral 
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Escavação para execução de Parede Diafragma. 

 

Demolição parcial da passarela do Metrô. 

 

 
Estabilização com concreto projetado 

 

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de 
obras de artes especiais (OAE) em Vicente Pires – DF (Lote 04)  

A obras estão em andamento normal e totalizaram ao final do bimestre 70,82% dos 
serviços executados. Registra-se no período o avanço das obras, no qual foram 
executadas a drenagem e a sub-base na Avenida da Misericórdia em Vicente Pires. 

Os principais serviços executados no 2º bimestre foram:  

• Execução de drenagem e sub-base na Av. da Misericórdia.  
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Escavação de vala e drenagem pluvial no trecho da Av. da Misericórdia.  

 
 

 

Execução de sub-base no trecho da Av. da Misericórdia 

 

Execução de obras de drenagem, pavimentação de via, calçadas e ciclovias, para o 
trecho denominado "Rota de Segurança", no Setor de Inflamáveis - SIA - RA XXIX – 
DF 

 A obra está em andamento normal, com 5,08% dos serviços executados no bimestre, 
perfazendo o total acumulado de 62,20% até 30 de abril de 2021. 

Os principais serviços executados no bimestre foram: 

 Drenagem pluvial: 33 m 
 Execução de sub-base e base: 1.918 m² 
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Execução de drenagem pluvial 

 

 
Execução de sub-base 

 

    

                                  Execução de base                                                            Execução de base 
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23.101 – SES – Secretaria de Estado da Saúde/ 23901 – FSDF – Fundo de 
Saúde do Distrito Federal 

  

No âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal foram selecionadas 
como destaques as realizações apresentadas a seguir. 

 

Hospital de Campanha da Papuda  

 A Secretaria de Saúde iniciou no 2º bimestre de 2021 o processo de utilização do 
Hospital de Campanha da Papuda. Duas equipes de atenção primária à saúde, 
especializadas em atendimento à população privada de liberdade, deslocaram-se do 
Centro de Detenção Provisória 1 para as dependências da unidade, que conta com dez 
leitos de observação. No Hospital de Campanha da Papuda, os profissionais de saúde 
passam a ter uma melhor infraestrutura para atendimento da população privada de 
liberdade, contando inclusive com sala de observação de pacientes, em que pode haver 
administração de medicamentos e realização de outros procedimentos.     

As equipes ainda contam com retaguarda da rede de atenção à saúde, para suporte 
aos casos que necessitem de atendimento em outros pontos da rede, com 
deslocamento feito por ambulância. 

Texto Original: Agência Saúde-DF 

  

 
                                                                  Foto: Breno Esaki/Agência Saúde-DF 

  

  

Redução a zero das pendências de angioplastias e cateterismos de 2020 e realização 
de agendamentos para 2021  

A Secretaria de Saúde segue reduzindo a demanda reprimida para procedimentos 
hospitalares como cateterismo e angioplastia. Atualmente, nenhuma das solicitações 
pendentes são referentes ao ano de 2020, ou seja, todos os pacientes que aguardavam 
no ano passado já foram agendados. As solicitações que ainda não foram marcadas são 
referentes a pedidos que entraram na Central de Regulação em 2021. 
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 No início de março, 467 pacientes aguardavam por cateterismo e 44 aguardavam por 
angioplastia. Atualmente, a demanda reprimida é de 349 e 22 pacientes aguardando 
pelos respectivos procedimentos. Com esses números, a Secretaria de Saúde consegue 
manter, pelo quarto mês consecutivo, uma tendência de queda na fila de espera por 
esses procedimentos, mesmo em um cenário de pandemia. 

Já no mês de abril, foram agendados – até o dia 13 – a quantidade de 203 cateterismos 
cardíacos e 50 angioplastias coronarianas. Segundo a Regulação Ambulatorial, a 
redução nos índices ocorreu graças a um aumento na oferta desses procedimentos no 
Hospital Universitário (HUB), que tem contrato com a Secretaria de Saúde, e também 
com a melhoria na performance de algumas unidades, como o Hospital de Base. 

  

 

  

Saúde da Família cobre 65% dos lares no DF   

Cada grupo de 3.450 pessoas é atendido sempre pela mesma equipe, formada por um 
médico de família, um enfermeiro de família, até dois técnicos de enfermagem e um 
agente comunitário de saúde. São esses profissionais que visitam os pacientes em suas 
residências, verificam o estado de saúde deles e, quando preciso, fazem os 
encaminhamentos às UBS, contribuindo, assim, para manter a qualidade de saúde da 
população, ao mesmo tempo que propiciam a liberação de mais vagas nos 
hospitais. Dados da Secretaria de Saúde indicam que a Atenção Primária resolve 85% 
das demandas de saúde que entram diariamente nas UBSs. 

A Estratégia Saúde da Família cobre 65% da população do DF. Segundo o Plano Distrital 
de Saúde de 2021, o atendimento deve chegar a 75% de cobertura ainda neste ano. 
Em 2020, a Atenção Primária realizou, ao todo, 4.431.734 procedimentos. Além disso, 
foram realizados 2.291.320 atendimentos, sendo 301.363 atendimentos em síndrome 
gripal. Também ocorrem 277.657 visitas domiciliares. 

A rede pública de saúde conta hoje com 603 equipes de Estratégia Saúde da Família 
(ESF) para cobertura em todo o Distrito Federal. Além disso, possui 47 equipes do 
Núcleo de Atenção em Saúde da Família (NASF), 259 equipes de saúde bucal, 14 
equipes de saúde prisional e três equipes de Consultório na Rua. 

O DF tem 170 UBSs, cada uma com pelo menos uma equipe de ESF. Elas são as portas 
de entrada para o sistema de saúde. Para que a Atenção Primária chegue de forma 
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eficiente a todo o DF são necessárias a contratação de profissionais, capacitação de 
servidores e entrega de UBSs, principalmente em regiões mais vulneráveis. 

  

  

 

 

 

26.101 – Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito 
Federal - SEMOB 

Construção de Terminais Rodoviários no DF 

As obras do Terminal Varjão, iniciadas em 23/02/2021, aguardam parecer da Procuradoria Geral 
do DF para autorização para prosseguimento das obras.  
As obras do Terminal Itapoã, por sua vez, foram iniciadas em 08/02/2021. Em março foi 
executado 0,5% e, em abril, 4,3% da empreitada, este último percentual referindo-se à medição 
relativa ao período de 08/03/2021 a 07/04/2021. 
Abaixo, seguem imagens ilustrativas do andamento das obras. 
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Destocamento de árvores 

 
 Destocamento de árvores 

 

 
Levantamento topográfico 

 

 
Levantamento topográfico 

 

 
Sondagem SPT 

 

 
Instalação de tapume 

 
 

 
Sondagem SPT 

 

 
Serviço de terraplenagem 

 
Serviço de  terraplenagem 

 
Serviço de terraplenagem 
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Serviço de terraplenagem 

 

 
Serviço de terraplenagem 

 

 
Instalação de canteiro de obras 

 

 
Instalação de canteiro de obras 

 

 
Instalação de poste de medição CEB 

 

 
Instalação de canteiro de obras 

 

 
Solo para aterro 

 

 
Instalação de canteiro de obras 

 
Instalação de canteiro de obras 

 

 
Instalação de canteiro de obras 
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26205 – DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Execução de obras de implantação do pavimento da Rodovia Vicinal VC-441 

Contratação de execução de obras de implantação da Rodovia Vicinal VC – 441 no trecho 

compreendido entre o km 2,6 (fim do trecho pavimentado) e o km 7,5 no entroncamento 

com DF-285, com extensão em pista simples de 4.951,00 m, em ambos os sentidos e, 

5.240,0m aproximados de ciclovia, contemplando os serviços de terraplenagem, 

pavimentação, drenagem, sinalização horizontal  e vertical, obras complementares e 

canteiro de obras. 

A obra, em andamento normal, foi iniciada em 14/12/2020; encerrou o 2º bimestre com 

57,51% executados, incluindo serviços de terraplanagem, e pavimentação. 
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SAG 2021 – 3º Bimestre 

 
O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – abrirá no dia 10 de junho 
de 2021, permanecendo disponível para a realização de atualizações pelas Unidades 
Orçamentárias até o dia 05 de julho de 2021, ocasião em que será fechado em razão do 
início do processo de análise e feedback pela equipe técnica da SUPLAN. 
 
No site da Secretaria de Estado de Economia (www.economia.df.gov.br) permanecem à 
disposição das Unidades Orçamentárias (UOs) conteúdos desenvolvidos para dar 
suporte operacional e técnico para a prestação de informações no SIGGO/SAG WEB, sem 
prejuízo do apoio técnico individual prestado diretamente pela SUPLAN por e-mail, 
chamadas de voz e mensagens de texto, uma vez que, em razão da necessidade de 
segurança sanitária suscitada pelo agravamento da pandemia, estão suspensos os 
atendimentos presenciais anteriormente oferecidos sob demanda. 
 
Tais conteúdos, atualizados e disponibilizados em dois formatos – manual de instruções 
(texto) e apresentação (slides), podem ser acessados no link apresentado a seguir: 
 

http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

A íntegra do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 2º bimestre de 2021 (SAG 2020 – 
2º Bimestre) foi disponibilizada no link http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-
governamental-sag/. 

 

http://www.economia.df.gov.br/
http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/

