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

– 4º Bimestre  

 

A SUPLAN publicou no DODF na quarta-feira, 29 de setembro de 2021, a Portaria 

nº 262, de 27 de setembro de 2021, que trata do Relatório de Desempenho Físico-

Financeiro – SAG/2021 – 4º Bimestre, disponibilizado no site www.economia.df.gov.br  

(link https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-

Bim_compressed.pdf). 

Tal Relatório, documento consolidado até o 4º 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 

agosto. 

 

 

SAG 2021 – 4º 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, programas de trabalho a serem executados com recursos oriundos 

de emendas parlamentares deverão permanecer pendentes de cadastramento de etapa 

enquanto não forem objeto de empenho. 

 

Informações gerenciais 

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

etapas previstas encerrou o 4º bimestre no estágio “Andamento Normal” (64,77%).  

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “Não iniciada” (15,40%), 

consistindo no conjunto das etapas que, embora a data prevista para início tenha sido 

alcançada, não houve execução físico-financeira até o encerramento do bimestre em 

análise. 

              

 

http://www.economia.df.gov.br/
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-Bim_compressed.pdf
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-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 (Agosto/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 (Agosto/2021) 
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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” (50,9%), seguida pelas causas “APU – Alteração na 

programação da unidade executiva” (12,1%) e “N/E – Não especificada” (10,0%). 

 
               Fonte: SUPLAN (Agosto/2021) 

Em relação à natureza dos desvios, observa-se que as categorias “(1) 

Administrativa” (70,98%) e “(6) Orçamentária” (8,9%) concentram 79,88% das 

ocorrências, conforme gráfico abaixo.     

 
                 Fonte: SUPLAN (Agosto/2021) 

O conhecimento de resultados acumulados ao longo do bimestre e consolidados 

no relatório publicado – a exemplo da reincidência do volume significativo de desvios 
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de natureza administrativa, notadamente 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. 

 

 

Realizações em destaque no 4º Bimestre de 2021 

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental 

– SAG, 4º Bimestre de 2021, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2021, 

destacam-se: 

 
16.101 – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – 
SECEC 

No 4º bimestre a SECEC realizou, dentre outros, os seguintes eventos 

considerados de impacto objetivo, direto, imediato e significativo na qualidade de vida 

do cidadão brasiliense: 

Prepara DF 
Trata-se de curso de capacitação para o trabalho e/ou empreendedorismo e à 

economia criativa, realizado em plataforma digital desde agosto de 2021, cujo objetivo 

é fortalecer a função educativa e cultural dos participantes, bem como promover e 

apresentar um modelo diferente de aprendizado que estimula o empreendedorismo e 

a economia criativa em formato digital.  

O programa, voltado para jovens de 15 a 29 anos, proporciona conteúdos 

programáticos de formas inovadoras.  

Está sendo desenvolvido em ambiente virtual, com o tema ”A Cultura do Brasil 

em períodos Históricos”. O referido projeto dispõe de ferramentas facilitadoras de 

acesso, conhecimento, estudo e disseminação dos elementos culturais do Distrito 

Federal, realizada por meio do aplicativo denominado “Prepara Cultural”. 

 

Cultura In Movimento 
Trata-se de um curso completo de audiovisual, transmitido online e ao vivo pelo 

aplicativo zoom. De maneira ágil, surpreendente e de comunicação em massa, o projeto, 

cuja execução foi iniciada em julho e com duração prevista até novembro de 2021, deve 

alcançar o interesse dos jovens e adultos do DF, sejam veteranos e/ou inexperientes, 

quanto às produções em plataforma web, de fácil acesso às comunidades menos 

favorecidas, com o intuito de possibilitar formação em profissões artísticas e culturais 

como: roteirista, diretor de arte, fotógrafo, editor de vídeo, artistas para o mercado 

nacional ou profissional de audiovisual lançado a partir de um vídeo publicado na web, 
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realidade que a juventude mundial vislumbra, sendo esta a meta principal que o projeto 

pretende atingir. 

 

21° FEICOTUR  
Drive in, Feira da Indústria, Comércio, Cultura e Turismo: projeto iniciado em 

09/08, com previsão de duração até 10/09/2021. Trata-se de evento gratuito, esperado 

e apoiado pela população, instrumento de fomento à cultura, que propicia 

oportunidades e valorização de artistas locais, além de inclusão social. 

Tem como objeto principal fomentar a cultura urbana, inicialmente por meio da 

música e da dança, bem como levar entretenimento à população. Busca, ainda, 

incentivar e despertar novos talentos, formar plateias e sensibilizar as pessoas a 

participar de movimentos culturais regionais com apresentações musicais em formato 

drive in. O evento acontece todos os anos em Sobradinho, com recursos de emendas 

parlamentares disponibilizados para a SECEC. 

 

 

20.201 – Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP 

Instalação de lixeiras subterrâneas no Noroeste 

Execução dos serviços de implementação de sistema composto por lixeiras 
subterrâneas, inclusive escavação da cava, execução de caixa de concreto 
impermeabilizada, reaterro, fornecimento, instalação e montagem dos 
contentores subterrâneos, instalação de tampa articulada e amortecimento com 
pistão a gás, dotado de lixeiras de superfície destinadas a receber o lixo nelas 
depositados e direcionadas sobre cada container posicionado no interior da caixa de 
concreto. 

 

  
SQNW 108     SQNW 107 

 

Rota de fuga 

Execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado 
“Rota de Fuga” no Setor de Inflamáveis no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – 
RA XXIX – DF. 
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Execução de leito e subleito 

 
Lagoa de contenção 

 

Revitalização de quadras da W3 Sul 

Execução de serviços de revitalização nas quadras 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 513, 514, 515 e 516 da W3 Sul, em Brasília-DF.  

O percentual executado corresponde a 60% das obras previstas. 
 

  
Lote nº 01 - 502-503 Sul     Lote nº 02 - 504-506 Sul 
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Lote nº 05 - 515-516 Sul 

 
 
 

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 

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 se encontra em andamento normal, com 3,72% dos serviços executados 

no 4º bimestre, perfazendo o acumulado de 39,31 % até 31 de agosto de 2021. Foi 

iniciada no bimestre a execução das vigas e lajes de cobertura.  

Os principais serviços executados no bimestre foram: 

Parede Diafragma 

 1.617 m² de paredes diafragma (composta por lamelas) executadas no 
período, compreendendo escavações, armaduras e concretagens, totalizando 
47.339 m² de paredes construídas; 

 242 m² de revestimento em concreto projetado armado que, somados às 
quantidades já executadas, totalizam 5.276 m²; 

 462 m de grampeamento do solo que, somados às quantidades já 
executadas, totalizam 16.098 m. 

 

Vigas e Lajes de Cobertura: 

 5.985 m3 de cimbramento tubular desmontável para execução da laje de 
cobertura; 
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 6.571 m³ de brita nº 4 (camada de suporte e apoio do cimbramento para 
execução da laje de cobertura); 

 845 m3 de concreto armado em vigas e lajes de cobertura. 

 

 
Lançamento de brita nº 4 (Camada de suporte para execução de laje de cobertura) 

 

 
Execução de Cimbramento Tubular sobre brita nº 4 

 

 
Armação e concretagem da laje de cobertura 
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Concretagem da laje de cobertura 

 

Revitalização da W3 Sul, Quadras 507 e 508 - DF, contemplando a Readequação do 
Sistema Viário com Estacionamentos, Acessibilidade, Paisagismo e Obras 
Complementares de Drenagem e Sinalização – DF 

Foram executados 40% dos serviços no bimestre, resultando na entrega à 
comunidade de mais um conjunto de Quadras da W3 Sul com revitalização 100% 
concluída.  

Os principais serviços executados no 4º bimestre totalizam: 

 Assentamento de meios-fios/cordão de concreto: 2.012 m; 

 Execução de calçada de concreto: 2.624,00 m²; 

 Execução de piso em placas de 40 x 40: 1.316,00 m²; 

 Plantio de grama: 788,00 m². 

 

 
Piso em placas 40 x 40cm 
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Sinalização viária 

 

 
Calçada em placas 40 x 40cm 

 

Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul - Requalificação do Setor de Rádio e 
Televisão Sul, contemplando a Readequação do Sistema Viário, a Acessibilidade e 
Paisagismo, as Obras Complementares, Drenagem, Pavimentação e Sinalização na 
Área Central de Brasília 

No 4º bimestre foram executados 7% dos serviços previstos, perfazendo o total 
acumulado de 100%, ou seja, a obra foi concluída. 

Os principais serviços executados no 4º bimestre totalizam: 

 Drenagem: 60,00 m;  

 Pavimentação em concreto: 150,00 m²; 

 Pavimentação em asfalto: 25,00 m²; 

 Pavimentação em placas 40 x 40cm:  1.550,00 m², totalizando 13.817,00 m². 
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Vista Panorâmica do Setor de Rádio e Televisão Sul - Obra Concluída 

 

 
Pavimentação em placas 40 x 40cm 

 

 

23.203 – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS 

São apresentadas a seguir as realizações da Fundação de Ensino e Pesquisa em 
Ciências da Saúde relativas ao 4º bimestre de 2021 selecionadas como destaques. 

 

Publicação do Manual de Condutas Obstétricas do Hospital Materno Infantil de 
Brasília – HMIB 

O manual publicado foi elaborado por egressos do curso de graduação em 
medicina e residentes de Ginecologia e Obstetrícia da Escola Superior de Ciências da 
Saúde. 
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Realização de ações de saúde 
Os estudantes do curso de enfermagem da ESCS realizaram duas ações em 

benefício da saúde dos cidadãos do DF: a primeira envolveu a reavaliação da 
hemoglobina glicada em pacientes diabéticos, realizada por meio de laboratório 
itinerante. A segunda ação, realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vicente Pires, 
refere-se à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

Publicação do processo seletivo para o mestrado profissional/ESCS 
Foi publicado processo seletivo voltado para profissionais da área de saúde, no 

qual são ofertadas 18 (dezoito) vagas no mestrado profissional/ESCS. 
 

 

23.901 – Secretaria de Estado da Saúde – SES (Fundo de Saúde do Distrito 
Federal – FSDF) 

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

 
Inauguração da primeira Unidade Básica de Saúde no Paranoá Parque 

Foi inaugurada em 11/08/2021 a UBS 3 - Unidade Básica de Saúde localizada 
dentro do conjunto habitacional Paranoá Parque, primeiro equipamento público do 
setor, que prestará assistência a mais de 26 mil pessoas. 

Na UBS 3 do Paranoá Parque haverá seis equipes de Estratégia Saúde da Família 
(ESF), três equipes de odontologia e uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF), esta última envolvendo profissionais como nutricionista, 
terapeuta ocupacional, farmacêutico, assistente social e psicólogo. 

A área total da UBS corresponde a 870 m². Possui onze consultórios, quatro 
destinados aos médicos, quatro destinados aos enfermeiros, dois consultórios de 
odontologia e um consultório para o NASF. A unidade possui, ainda, sala de atividades 
coletivas, sala de coleta de exames, sala de vacinas, farmácia, copa e vestiário para os 
funcionários, entre outros espaços. 

O investimento total da obra envolveu R$ 3,5 milhões provenientes de emenda 
parlamentar, além de saldo custeado com recursos próprios da Secretaria da Saúde. 

 

     

UBS  - Paranoá Parque 
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 Atuação da Vigilância Sanitária  

A Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa), cujo objetivo maior 
é a promoção da saúde da população, realiza ações que interferem em todo tipo de 
problema sanitário que possa afetar a relação entre meio ambiente, produção e 
circulação de bens e a prestação de serviços à comunidade. 

Nesse contexto, atua diretamente na fiscalização do cumprimento dos Decretos 
do GDF que estabelecem as medidas sanitárias necessárias para o funcionamento dos 
estabelecimentos, inclusive no que se refere aos protocolos de segurança contra a 
Covid-19. 

Somente no mês de julho, a Vigilância Sanitária inspecionou um total de 2.378 
estabelecimentos, sendo eles de diversos setores como, de alimentos, de produtos 
químicos e saneantes, da área de saúde e de medicamentos. 

No mês passado, a Divisa emitiu 419 licenças; realizou 68 relatórios técnicos; 
emitiu 102 certificados de vistoria de veículos; analisou 320 projetos básicos de 
arquitetura; cadastrou 280 estabelecimentos e profissionais autorizados para 
medicamentos sob controle. 

A Vigilância Sanitária também lavrou 324 autos de infração e atendeu a 221 
reclamações da Ouvidoria; interditou 23 estabelecimentos por descumprimento da 
legislação sanitária e realizou 22 ações educativas no setor regulado. Além disso, 
apreendeu 468 quilos de alimentos em situação irregular e 56,63 quilos de 
medicamentos. 

 

   

 
 

26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER 

Execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF - 140 

O conjunto dos serviços a serem executados nas obras de implantação da duplicação da 

rodovia DF-140 são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, 

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

canteiro de obras. 

A obra foi iniciada em 26/05/2021; 5% dos serviços previstos foram executados no 4º 

bimestre de 2021,  perfazendo um acumulado de 15,5% até 31/08/2021.  
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No trecho 1 (estaca 0+00 a estaca 64) foram realizados serviços de limpeza, 

terraplenagem, drenagem, sub-base, base e imprimação; no trecho 2 (estacas 0+00 a 

47+00, estacas 419+00 a 454+00 e estacas 533+00 e 604+00) estão sendo realizados 

serviços de limpeza, drenagem e terraplenagem. 

A obra se encontra em andamento normal, com previsão de conclusão em 19/02/2022. 
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SAG 2021 – 5º Bimestre 

 
O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental –  será aberto no dia 

8 de outubro de 2021, permanecendo disponível para a realização de atualizações 
relativas ao 5º bimestre pelas Unidades Orçamentárias até o dia 6 de novembro 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,  mensagens de texto e presencial. 
 

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 4º bimestre de 2021 (SAG 2021 – 
4º Bimestre) foi disponibilizada no link https://www.economia.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-Bim_compressed.pdf. 

http://www.economia.df.gov.br/
http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-Bim_compressed.pdf
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-Bim_compressed.pdf

