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Secretaria de Estado de Economia 
Secretaria Executiva de Orçamento 
Subsecretaria de Planejamento Governamental 
 

SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2022 

– 2º Bimestre  

 

A SUPLAN publicou no DODF, no dia 30 de maio de 2022, segunda-feira, a 

Portaria nº 173, de 25 de maio de 2022, que trata do Relatório de Desempenho Físico-

Financeiro – SAG/2022 – 2º Bimestre, disponibilizado no site da Secretaria de Estado de 

Economia (www.economia.df.gov.br).  

Tal Relatório, 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/2022 - efetivamente executadas nos meses de janeiro a abril do exercício corrente. 

 

 

SAG 2022 – 2º Bimestre - Informações gerenciais 

Esclarecimentos iniciais 

Conforme estabelecido no manual de instruções para cadastramento e 

acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 

documento disponível no site www.economia.df.gov.br 

(https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022-%E2%80%93-

Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-Etapas-%E2%80%93-SAG-1.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” (61,79%).  

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (30,0%), 

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/
http://www.economia.df.gov.br/
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             Fonte: SUPLAN (abril/2022) 

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, detalhamento 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/2022) 
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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” (34,41%), que passou a ser seguida pelas causas “MPA 

– Morosidade em procedimentos administrativos” (13,98%) e “ICO – Insuficiência de 

créditos orçamentários” (12,9%).  

 
            Fonte: SUPLAN (abril/2022) 

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

Administrativa” (61,29%) e “(2) Técnica” (14,0%) e “(6) Orçamentária” (14,0%) 

concentram 89,29% das ocorrências de desvios, conforme gráfico abaixo. 

 
          Fonte: SUPLAN (abril/2022) 
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O conhecimento dos resultados acumulados ao longo do bimestre, consolidados 

no relatório publicado, a exemplo do volume significativo de desvios de natureza 

administrativa, 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. 

 

 

Realizações em destaque no 2º Bimestre de 2022 
 

Dentre as etapas relativas ao 2º bimestre de 2022 cadastradas e atualizadas no 

Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, um espelho da Lei Orçamentária 

Anual para 2022, destacam-se: 

 
15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM  

Campanha institucional “GDF em Ação” 

Campanha institucional para divulgação das entregas realizadas pelo Governo 
do Distrito Federal, em especial às relacionadas aos programas sociais e à continuidade 
das obras, com foco no Túnel de Taguatinga. 

Abaixo, seguem algumas das peças publicitárias elaboradas. 
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16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC  

Aniversário de Brasília 

É um dos eventos oficiais mais importantes do Distrito Federal, sob 
responsabilidade da SECEC/DF, no ano de 2022, foi realizado no Eixo Cultural Ibero-
americano, entre os dias 21 a 24 de abril, com atividades voltadas para públicos de todas 
as faixas etárias e estimadas em 4 mil pessoas/dia. Foi uma oportunidade de retomada 
dos grandes eventos da cidade, prezando por um formato que desperte o interesse de 
público mais familiar, com mais tranquilidade e segurança, mesclados com uma 
programação cultural de qualidade. Vale destacar que o projeto teve como principal 
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objetivo, envolver toda a comunidade como instrumento de comunicação para 
promover uma ação organizada de conscientização coletiva em favor da valorização da 
diversidade cultural, das diferenças e da vida. A atração principal no dia do Aniversário 
de Brasília (21/4) foi a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro e nos 
demais dias de programação, além de uma feira de cultura e economia criativa, foi 
aberto o palco para grupos, artistas, orquestras populares e outros. 

Via Sacra 

Projeto de acesso público e gratuito, representado há quase cinco décadas, a 
Paixão de Cristo para a comunidade de Planaltina e visitantes de todas as partes do 
Brasil. A Paixão de Cristo foi realizada no Morro da Capelinha em Planaltina-DF. Em 2022, 
com a retomada parcial das atividades da Semana Santa, a encenação foi realizada em 
um formato híbrido. O projeto propõe que as encenações que antecedem a Via Crucis, 
Domingo de Ramos e Santa Ceia, sejam transmitidas horas antes pelo canal no Youtube 
do Grupo Via Sacra, para um público virtual. Em seguida a transmissão ao vivo, que 
também foi projetada no painel de LED instalado no Morro da Capelinha, para as 
pessoas que desejarem acompanhar o evento presencialmente. As gravações fazem 
parte do acervo do Grupo Via Sacra ao Vivo. O cenário imposto pela pandemia no novo 
Corona vírus impactou drasticamente o segmento de eventos não só no Distrito Federal, 
mas do mundo inteiro. Neste sentido, a cadeia produtiva do entretenimento precisou 
se adaptar para enfim voltar ao trabalho oferecendo ao público opções de lazer, 
diversão e cultura respeitando e cumprindo as medidas sanitárias de segurança 
orientadas pelos órgãos de saúde e regulação responsáveis. Compreendendo a 
importância e o sentido da arte, sobretudo a arte cristã, na vida das pessoas, o projeto 
propôs uma retomada gradual dos eventos da Semana Santa, realizados anualmente, 
pelo Grupo Via Sacra ao Vivo e que também foram paralisados em 2020 e 2021, ainda 
contribuiu com a indústria criativa que estimula a geração de renda, cria empregos 
diretos e indiretos enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento 
humano. 

Cultura in Movimento II 

Curso completo em audiovisual oferecido em 15 oficinas realizadas em 
plataforma online. O projeto teve o objetivo de alcançar o interesse dos jovens e adultos 
do DF, que estão atentos às produções em plataforma web, ou que querem aprender. 
Projeto de fácil acesso às comunidades menos favorecidas, justamente por proporcionar 
um leque de possibilidades de profissões artísticas e culturais, assim, revelar um 
roteirista, um diretor de arte, um fotógrafo, um editor de vídeo, artistas para o mercado 
nacional ou um profissional de audiovisual a partir de um vídeo publicado na web, o que 
é uma realidade em que a juventude mundial vislumbra. O projeto ainda contempla a 
acessibilidade possibilitando o acesso do conteúdo para milhares de pessoas que 
desejam se especializar em uma profissão. 

 

20.201 – Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP 

Execução das obras de implantação dos sistemas complementares de distribuição de 
água 
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Celebrado em 18.04.22 entre a TERRACAP e a CAESB, o Contrato 37/202 
(Processo 00111-00005153/2020-93) tem por objeto a execução das obras de 
implantação dos sistemas complementares de distribuição de água e todos os trabalhos 
necessários ao pleno funcionamento dos sistemas, inclusive projetos complementares 
e "As Built", para as Quadras 07 e 08 do Residencial Tamanduá ¬ Recanto das Emas — 
DF. 

Tal contrato, no valor de R$ 449.424,50, possui prazo de vigência até 12.02.2023. 

 

 

Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial e pavimentação 

O Contrato 53/2022 (Processo 00111-00009841/2020-22), celebrado em 
04.05.2022 entre a TERRACAP e a BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, tem como objeto a 
contratação por escopo das obras de engenharia para implantação de infraestrutura 
de drenagem pluvial e pavimentação, incluindo nesta a pavimentação de vias, 
estacionamentos, ciclovias, sinalização viária, calçadas, meios-fios, cordões de 
concreto e gramado, nas Quadras 07 e 08, destaques do parcelamento do Setor 
Residencial Tamanduá, Quadras 01 a 09, URB 038/18, na Região Administrativa do 
Recanto das Emas. 

Tal contrato, no valor de R$ 12.996.000,00, possui prazo de vigência até 
04.05.2024. 
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22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF 

Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar – ESPM, 
no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto W3 Sul, para Implantação de 
Corredor Exclusivo de Transporte Público Coletivo no Sistema BRT (Bus Rapid Transit), 
denominado Corredor Eixo Oeste - Contrato nº 022/2021: 

A intervenção ao longo da ESPM contempla adequações na via existente, 
pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de 
Bacia de Detenção, localizada na área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE 
Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, Estrada 
Parque das Nações – Via L4. 

Obra iniciada em 15/10/2021, com estágio em andamento normal, previsão de 
conclusão em 30/04/2023.  

Principais serviços executados no 2º bimestre: 

•  35.799,0m³ de terraplenagem; 

 452m de drenagem pluvial. 

  
Escoramento/preparo de fundo de vala  Assentamento de tubos de concreto 

  

  
Transporte de tubos de concreto Terraplenagem - Eixo 2 - BRT 
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Implantação de praça na Quadra 113, Recanto das Emas, RA - REC, Distrito Federal - 
Contrato nº 002/2022 

Obra iniciada no bimestre, sendo executado até o período 47,5% dos serviços 
contratados.  

Principais serviços executados no 2º bimestre: 

• 5.054,00 m² de limpeza do terreno; 

• 1.964,00 m² de compactação do solo; 

• 1.400,00 m² de demarcação de calçada. 

  
Terraplenagem/Demarcação de calçada Demarcação de calçada 

  
Demarcação de calçada Demarcação de calçada 

 

Revitalização da Avenida Paranoá - Contrato nº 001/2022 

Com cerca de 2,7 km de extensão, além da revitalização/requalificação da 
Avenida, a intervenção compreende a realização de obras com foco a melhoria das 
condições de acessibilidade/mobilidade do pedestre e do ciclista, considerando as 
determinações da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012) e do 
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Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal — PDTU/DF, além 
das normas pertinentes: 

Obra iniciada no 1º bimestre, sendo executado até o período 22 % dos serviços 
contratados.  

Principais serviços executados no bimestre: 

• 19.832,00 m² de demolição, retirada de material e remanejamento; 

• 150,00 m de drenagem pluvial; 

• 20.620,00 m² de pavimentação em concreto. 

 

  
Piso em blocos de concreto intertravados Instalação de piso tátil  

  

Calçada concretada Assentamento de blocos de concreto intertravados 

 

 

22.201 – Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP 
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Revitalização do Parque localizado na EQS 112/113 Sul 

Revitalização do Parque localizado na EQS 112/113 Sul. Obra em Andamento 
Normal com execução de 40% e prazo de conclusão em 26/06/2022. 

Serviços executados: 

Escavação de base, confecção de forma de madeira e ferragem para mobiliário 
(banco de concreto armado), limpeza de terreno e preparo de áreas para execução de 
calçadas. 

 

  

 

 

 
 

 

 

23901 – Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF/ 17.102 – Secretaria de Estado da 

Saúde – SES 

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

 

Recebimento de mobiliário - Hospital São Vicente de Paulo  
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O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), especializado no atendimento em área 
de saúde mental, recebeu 95 novas camas para proporcionar melhor conforto aos 
pacientes. Com isso, os 12 leitos da enfermaria que estavam bloqueados devido a 
avarias nas camas, foram desbloqueados. A aquisição foi feita por meio de processo de 
compra e vai permitir a melhora de atendimento do fluxo de pacientes que necessitem 
de atendimento psiquiátrico. Além das camas para enfermaria, foram substituídos os 
mobiliários das demais unidades do hospital. 

 

 

Atendimentos de reabilitação de mão - Policlínica do Paranoá 

A Secretaria de Saúde oferta por meio da Atenção Secundária atendimento para 
pessoas que sofreram lesões nas mãos, membros superiores ou que necessitam de 
atendimento pós-cirúrgico. Só em março, 560 atendimentos foram realizados pelo 
Ambulatório de Reabilitação do Membro Superior e Terapia da Mão, na Policlínica do 
Paranoá. 

Além da Policlínica do Paranoá, os serviços também são ofertados em outras 
regiões. Em Samambaia, por exemplo, as atividades são executadas no Ambulatório 
em Saúde Funcional; em Ceilândia, na policlínica dentro do HRC; em Sobradinho, na 
policlínica; em Taguatinga, no Centro Especializado em Reabilitação; Já no Gama, o 
serviço está sendo reorganizado na policlínica. 

 
25.101 – Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB 
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Programa QUALIFICADF 

O Programa QUALIFICADF tem como escopo a qualificação profissional voltada 
para o preenchimento de futuras vagas no mercado de trabalho do Distrito Federal, 
bem como minimizar as potenciais faltas de geração de renda; sua finalidade é 
proporcionar qualificação profissional. 

Tal qualificação se dá por meio de 50 cursos em diferentes áreas, com a duração 
média de 240 (duzentos e quarenta) horas, ministradas por empresa contratada pela 
Secretaria. 

O programa oferece os seguintes cursos:  Jardinagem e Paisagismo;  Agricultura 
Básica e Fruticultura; Mecanização Agrícola; Assistente Administrativo; Auxiliar de 
Recursos Humanos; Auxiliar de Contabilidade; Almoxarife e Estoquista 
(Armazenista); Auxiliar de Serviços de Documentação, Informação e Pesquisa 
(Documentos e Arquivos); Auxiliar em Secretariado; Designer Gráfico Básico 
(WEB);  Operador de Microcomputador (Avançado Excel/Word);  Operador de 
Telemarketing; Operador de Caixa de Supermercado; Promotor de 
Vendas; Recepcionista; Atendente de Consultório Médico/ Dentário;  Atendente de 
Farmácia; Cuidador/Atendente de Pet Shop/ Tosador e Banhista de 
Animais; Cabeleireiro; Maquiagem e Design de Sobrancelhas; Manicure e 
Pedicure; Estética Facial e Corporal/ Massagem Terapêutica; Cuidador de 
Idosos; Cuidador Infantil (Baby-sitter); Garçom/Barman/Barista; Auxiliar de Cozinha 
(Cozinheiro Básico/ Sushiman); Açougueiro; Camareiro; Supervisor de 
Hospedagem; Gerente de Restaurante (Gestão Operacional de Bares e 
Restaurantes); Orientador de Turismo (Operador de Turismo); Porteiro 
Predial; Manutenção de Equipamentos de Informática; Operador de Rede de 
Teleprocessamento; Desenvolvedor de Aplicativos para Android (Técnico de 
Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações); Robótica; Panificação, Confeitaria, 
Salgadeiro e Pizzaiolo; Refrigeração e Ar Condicionado; Sistema Eletroeletrônicos de 
Segurança (CFTV); Piscineiro (Instalação e Manutenção); Bombeiro 
hidráulico; Eletricista Predial; Eletricista de Sistemas 
Fotovoltaicos; Carpinteiro; Pedreiro; Ladrilheiro (Processo de Construção a Seco - 
Drywall); Soldador/Serralheiro; Mecânica de Autos (Básica), Mecânica de Motocicletas 
e afins; Corte de Costura, disponíveis em diversas regiões administrativas do Distrito 
Federal. 

O público alvo do programa são trabalhadores empregados em 
empreendimentos ou empresas afetadas por processos de modernização tecnológica, 
privatização e outras formas de reestruturação produtiva, ou vítimas de desemprego 
em massa causado por fatores ecológicos, biológicos, econômicos ou sociais 
relevantes; pessoas beneficiárias de políticas de inclusão social, sistemas de garantia 
de direito, de ações afirmativas, de combate a violência, discriminação e de políticas 
de integração e desenvolvimento regional; trabalhadores de setores da economia 
considerados estratégicos, segundo as perspectivas do desenvolvimento sustentável e 
da geração de emprego e renda; trabalhadores autônomos, cooperativados, em 
condição associativa ou por auto-gestão e empreendedores da economia popular 
solidária; trabalhadores rurais, incluídos os agricultores familiares, assalariados e 
trabalhadores em atividades sujeitas a sazonalidades por motivos de restrição legal, 
clima, ciclo econômico e outros fatores que possam gerar instabilidade na ocupação e 
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no fluxo da renda e jovens que buscam a inserção no mercado de trabalho ou o 
primeiro emprego. 

A seguir, são apresentadas imagens da execução da 2ª etapa do Programa 
QUALIFICADF, envolvendo as atividades de divulgação, inscrições, seleção, matrícula e 
início das aulas. 

 
Divulgação  

 
Instruções e matrículas 

 

 
Início das aulas 

 

Programa RENOVADF 

O Programa Qualificação Profissional e Frente de Trabalho - RENOVADF, criado 
pelo Decreto n.º 41.037, no âmbito do Distrito Federal, que tem como objetivo a oferta 
de cursos de qualificação profissional integrados às atividades de conservação do 
patrimônio público, com o fim de proporcionar a qualificação profissional do 
trabalhador, de forma a torná-lo apto a atender as exigências do mercado de trabalho, 
combatendo o desemprego, durante e pós medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavírus (COVID 19), bem como a realização de higienização, 
limpeza, manutenção e recuperação de equipamentos e espaços públicos no âmbito 
do Distrito Federal. 

Público alvo do programa: trabalhadores acima de 18 anos modalidades urbano 
e rural, que se encontrem em situação de desemprego, risco financeiro e falta de 
profissão específica para se colocar e recolocar no mundo do trabalho e, 
principalmente, em vulnerabilidade social. 

Metas: Ofertar até 22.200 (vinte e dois mil e duzentas) vagas/ano, de cursos 
qualificação profissional integrados às atividades de conservação do patrimônio 
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público e resgate do mobiliário urbano aos trabalhadores e trabalhadoras do Distrito 
Federal. 

A finalização do 4º ciclo do Programa ocorreu no 2º bimestre de 2022, quando 
com 1.081 (mil e oitenta e um) alunos foram certificados. As intervenções ocorreram 
na região do Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte) e Vargem Bonita. 

 
 

 
 

Intervenção em campo sintético da Vargem Bonita 

 
 

 
 

Intervenção em quadra poliesportiva da 110 Norte 

 

 

 
 
 

Intervenção em parque infantil na 114 Sul 
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Formatura do 4º Ciclo 

 
Lançamento do 5º Ciclo 

 
 

 

 

26205 – DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Construção do Viaduto Itapoã-Paranoá 

Contratação integrada de empresa para o desenvolvimento dos Projetos 

Básico e Executivo, a execução das obras de construção do viaduto Itapoã/Paranoá, 

incluindo: entroncamento da DF-001 com a DF-015, construção de 02 viadutos e 

respectivas alças de acesso, novas faixas de rolamento e acostamento, adequação da 

geometria das rodovias, revitalização do pavimento existente, adequação da 

sinalização horizontal e vertical, ciclovia/ciclofaixas, barreira tipo de concreto tipo “F” 

(New Jersey) e contenções. 

A obra foi iniciada em 03/09/2021, com previsão de término em 

31/12/2022. A etapa correspondente no SAG encontra-se no estágio “andamento 

normal”, com 7,23% dos serviços executados no 2º bimestre de 2022 e 10,95% 

acumulado. 
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SAG 2022 – 3º Bimestre 

 

 
O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – abrirá no próximo 

dia 13 de junho, permanecendo disponível para a realização de atualizações pelas 
Unidades Orçamentárias até o dia 13 de julho de 2022, 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) os conteúdos 
desenvolvidos para dar suporte operacional e técnico à prestação de informações no 
SIGGO/SAG WEB, sem prejuízo do apoio técnico individualizado prestado por e-mail, 
chamadas de voz, mensagens de texto e atendimento presencial nas dependências da 
SUPLAN, mediante agendamento prévio. 
 

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 2022 (SAG 2022 – 
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/

