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

– 3º Bimestre  

 

A SUPLAN publicou no DODF na quinta-feira, 28 de julho de 2022, a Portaria nº 

243, que trata do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2022 – 3º Bimestre, 

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

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

Tal Relatório, documento consolidado até o 3º 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 

junho. 

 

 

SAG 2022 – 3º Bimestre - Informações gerenciais 

Esclarecimentos iniciais 

Conforme estabelecido nas instruções para cadastramento e acompanhamento 

de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 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 3º bimestre no estágio “Andamento Normal” (65,0%).  

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (22,3%), 

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

alcançada até o encerramento do bimestre em análise. 

              

                

http://www.economia.df.gov.br/
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Fonte: SUPLAN (Junho/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 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 (Junho/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” (37,8%), seguida pelas causas “N/E – Não especificada” 

(13,7%) e “MPA – Morosidade em procedimentos administrativos” (12,4%).  

 
Fonte: SUPLAN (Junho/2022) 

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

(12,71%) e “Administrativa” (68,0%) concentram 88,71% das ocorrências de desvios, 

conforme gráfico abaixo.    

 
 Fonte: SUPLAN (Junho/2022) 
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O conhecimento de resultados acumulados ao longo do bimestre e consolidados 

no relatório publicado – a exemplo da incidência do volume significativo de desvios de 

natureza administrativa e técnica citados, os quais são 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 3º Bimestre de 2022 

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental 

– SAG no 3º Bimestre de 2022, espelho da Lei Orçamentária Anual para tal exercício, 

destacam-se: 

 

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

Cine Teatro Itinerante  

Projeto voltado às áreas teatral e circense, busca a valorização dos artistas e 
profissionais inerentes às áreas. Apresentações de extrema qualidade e técnica de 
profissionais de diversas cidades que compõem o Distrito Federal. Objetiva gerar 
trabalho e renda ao maior número possível de profissionais do ramo. A execução do 
projeto contribuirá com a sociedade na difusão da cultura local, levando para a 
população do DF, arte, cultura, lazer e entretenimento, de forma democrática. Será 
disponibilizado um apresentador que estará à disposição durante a execução do 
projeto da pessoa com deficiência visual narrando (áudio descrição), todas as 
atrações presentes no projeto, detalhando as características de cada apresentação, 
como: número de integrantes, estilo, instrumentos musicais e demais ações que se 
fizerem necessárias. 

Circuito e Rodeio, Cavalgada e Shows Brasília – Expogama 2022 

O projeto resgata a cultura raiz do seguimento rural e urbano, trazendo nesse 
evento, alegria, divertimento, entretenimento, com shows de dupla sertaneja 
renomada no âmbito nacional e artistas já consagrados regionais, para jovens adultos 
e idosos, com exposições agropecuárias, rodeio, parque de diversões, amostras de 
artesanato, torneio leiteiro, palestras técnicas. Movimentará a cultura do DF em 
diversos segmentos, incluindo o comércio local e proporcionando oportunidade para 
pessoas desempregadas, produtores rurais e urbanos. O projeto ainda contempla 
ações que possibilitam a acessibilidade do portador de deficiência física. 

Feicotur 2022 

Projeto em sua 22ª edição, considerado uma das maiores feiras multisetoriais 
de Sobradinho e Entorno. É um evento gratuito, esperado e apoiado pela população. 
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Sendo um instrumento de fomento à cultura, promove a inclusão digital, 
oportunidade e reconhecimento aos artistas locais. Com uma área de 36.000 m² a 
feira será realizada na cidade de Sobradinho, no estacionamento do Estádio 
Augustinho Lima, um local estratégico e de fácil acessibilidade. Tem o objetivo de 
promover o envolvimento da indústria, comércio, cultura e turismo da cidade. A feira 
é estruturada nos padrões de acessibilidade, contando com a atuação de 02 
intérpretes de libras atuando intercaladamente durante a execução do evento, com 
transmissão simultânea nos telões e ocupando local apropriado no palco principal do 
evento. Ações previstas: shows de artistas internacionais, nacionais e locais do 
Distrito Federal com diversidade de estilos musicais e línguas, promoção de feira de 
artesanato alocada em um dos pavilhões e disponíveis para exposição das peças. 
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22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - 
SODF 

Construção de dois viadutos e alças de acesso na interseção da rodovia DF-011 
(EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste - Contrato nº 
020/2021: 

A intervenção faz parte da futura operação do sistema de transportes coletivos 
de massa, Corredor Eixo Oeste, proposto pelo Plano Diretor de Transportes Urbanos 
e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, regido pela Lei nº 4.566, de 04 de maio 
de 2011. Até o bimestre foram executados 35,02% dos serviços contratados.  

- Principais serviços executados no 3º bimestre: 

• 804,00 m³ de concreto armado. 

  

Armação da travessa dos encontros - EPIG Execução de armação forma de blocos e pilares (EPIG) 

  

Concretagem dos pilares  - EPIG Lançamento das vigas longarinas - EPIG 
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Implantação de praça na Quadra 113, Recanto das Emas, RA - REC, Distrito 
Federal - Contrato nº 002/2022: 

Importante intervenção de urbanização concluída no bimestre, adequada ao 

lazer e complementar às atividades educacionais, esportivas e de 

saúde. Foram instalados na praça, bancos, equipamentos para ginástica, pergolados, 

mesas de concreto com bancos, lixeiras, paraciclos, realizado o plantio de grama e 

árvores e construídas calçadas promovendo acessibilidade aos usuários. Obra com 

100% dos serviços concluídos. 

Principais serviços executados no 3º bimestre: 

• 1.964,00 m² de calçadas em concreto; 

• 3.318,00 m2 de grama e 46 árvores plantadas; 

• 2 pergolados metálicos, 24 bancos em concreto, 16 lixeiras duplas 
e 12 paraciclos instalados. 

  

Reforma do alambrado da quadra poliesportiva 
- Quadra 113, Recanto das Emas - DF 

Plantio de mudas de árvores - Quadra 113, Recanto 
das Emas - DF 

  

Instalação de mobiliários - Quadra 113, Recanto das 
Emas - DF 

Pinturas lúdicas - Quadra 113, Recanto das Emas - DF 
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Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 a Via M1 e, em Quadras ao longo da 
Avenida Hélio Prates - Etapa 1- Contrato nº 014/2021: 

As obras ora em execução, visam a solução de problemas urbanos do 

tipo: edificações implantadas em cotas de soleiras distintas, calçadas com obstáculos e 

sem acessibilidade e, estacionamentos desordenados e sem 

sinalização. Foram executados até o período 43,58 % dos serviços contratados.  

- Principais serviços executados no 3º bimestre: 

• 199,00 m de drenagem pluvial; 

• 14 unidades de "boca de lobo"; 

• 6.877,00 m² de pavimentação asfáltica; 

• 1.277,00 m² de piso intertravado; 

• 1.549,00 m2 de calçadas em concreto; 

• 1.993,00 m² de meios-fios. 

  

Reforma do alambrado da quadra poliesportiva 
- Quadra 113, Recanto das Emas - DF 

Instalação de meio fio - Ceilândia/DF 
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Execução de boca de lobo - Ceilândia/DF Execução de pavimento rígido – Ceilândia/DF 
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22.201 – Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap 

 

  Execução de obra de pavimentação asfáltica, ciclovia e drenagem pluvial da VC-
331 (Avenida Monjolo), no trecho entre a Unidade Básica de Saúde do Recanto das 
Emas e a DF -001 (Contrato 154/2021) 

Serviços executados: 

-  1.810 t de CAUQ aplicados em pista e ciclovia sendo:  

 1.600 m na Avenida 

 12,72 m na rua 03 

 35,69 na rua 02 

 128,37 m na rua 01  

 805 m de ciclovia 
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Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Núcleo Rural 
Córrego do Arrozal – Planaltina - DF (Contrato 123/2021) 

Obras abrangem mais de 4 km de vias da DF – 128 até a pedra fundamental, 
drenagem e calçadas no Núcleo Rural Córrego do Arrozal e vão beneficiar a população 
rural de Planaltina e Sobradinho; investimentos somam quase R$ 5 milhões.  

   

 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/26/corrego-do-arrozal-ganhara-obras-de-asfalto-e-drenagem/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/09/22/obras-do-corrego-do-arrozal-estao-sendo-retomadas/
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22.202 – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal- CAESB 

Instrumentação e desobstrução de drenos da galeria de drenagem da barragem do 
Descoberto 

Com a finalidade de manter a integridade física das estruturas e minimizar os riscos de 
acidentes da Barragem do Descoberto, os serviços incluíram a limpeza e a desobstrução dos 
drenos de fundação da galeria de drenagem, além da instalação de piezômetros 
(equipamentos de medição responsáveis por informar o nível da água sob a barragem), o 
que permitirá monitorar sua estabilidade em conjunto com os medidores de vazão tipo 
Vertedor Triangular que serão instalados. A obra custou cerca de R$1,5 milhão. 

 
Barragem do Descoberto 

Foto: Cristiano Carvalho – Caesb 

 

Aquisição de cinco sopradores de ar para o sistema de aeração da Estação de 
Tratamento de Esgotos Brasília Sul – ETE SUL 

A substituição de cinco sopradores de ar do sistema da aeração da ETE SUL permitirá a 
redução do consumo de energia elétrica e de manutenções. A principal função dos 
sopradores é fornecer oxigênio a microrganismos que consomem matéria orgânica através 
do fluxo de ar em sistemas de aeração usados no tratamento de efluentes. O investimento 
foi de R$7,7 milhões e os equipamentos já estão em operação. 

 
Sopradores ETE Sul 

Foto: Assessoria de Planejamento e Modernização Empresarial – Caesb 
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Setorização e adequação redes de água nas Regiões Centro Norte e Centro Sul 

A Caesb realizou mais uma etapa das obras de setorização, desta vez em Ceilândia. O 
objetivo é reduzir perdas e melhorar a qualidade da água distribuída, com a substituição da 
tubulação de ferro por outra mais moderna, em polietileno (PEAD). Também foram criados 
distritos de medição e controle para facilitar a manutenção das redes e reduzir a pressão da 
água, evitando rompimentos e vazamentos da tubulação. Foram investidos R$39,3 milhões 
com recursos próprios e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 
Setorização Ceilândia – DF 

Foto: Cristiano Carvalho – Caesb 
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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. 

 

Farmácias de Alto Custo – fornecimento de medicamentos aos cidadãos 

As Farmácias de Alto Custo do Distrito Federal atendem cerca de dois mil pacientes por 
dia, seja mediante entregas presenciais e/ou em domicílio. 

De maneira presencial, nas unidades da Asa Sul, Ceilândia e Gama, são realizados, em 
média, 800 atendimentos diários. Já por meio do programa Entrega de Medicamentos em 
Casa (parceria com o Banco de Brasília - BRB) são feitos mais 1,2 mil agendamentos de 
entrega de medicamentos nas residências dos cerca de 42 mil pacientes cadastrados. 

 
Foto Breno Esaki - Arquivo Agência Saúde DF 

 

Novos equipamentos para cirurgias ortopédicas chegam a três hospitais  

O Distrito Federal recebeu três novos equipamentos para cirurgias ortopédicas, que 
estarão em uso já na próxima semana. As máquinas, conhecidas como escopia ou arco 
cirúrgico, permitem maior precisão nas cirurgias ao produzir imagens em tempo real no 
momento da operação, como um aparelho de Raio-X.  

Os dispositivos já foram entregues e começam a ser instalados na segunda-feira (27) 
no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Na terça (28), a instalação está agendada no 
Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e na quarta (29), no Hospital Regional de Planaltina. 
Após a montagem dos equipamentos, os profissionais serão treinados para operar com a 
tecnologia. 
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25101 - Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB 

Programa Fábrica Social 

O Programa Fábrica Social faz parte do Plano pela Superação da Extrema Pobreza no 

Distrito Federal, que tem como objetivo realizar ações de capacitação e qualificação 

profissional de forma a promover a inserção social das famílias extremamente pobres em 

territórios de maior vulnerabilidade social do Distrito Federal, atendendo, prioritariamente, 

as atendidas pelo Programa Bolsa Família, consoante § 4º, art. 8º, Lei nº 5.091/2013. 

Considerando que a operacionalização do programa é realizada por meio de parceria 

com instituto responsável pela execução da instrutoria dos participantes, que irá capacitar 

no ano de 2022 cerca de 1.200 participantes, destacamos atividades de relevo desenvolvidas 

no 3º bimestre de 2022 a oferta dos cursos de Malha Inicial, Tecido Plano Inicial, Corte em 

Tecido, Modelagem, Serigrafia, Laboratório de Criatividade para cerca de 280 alunos. 

  
Atendimento aos participantes pelo CRAS 

 
            Aula de corte 

  
Aula de Serigrafia Atendimento BRB - Abertura de portões 

 

 

Programa QUALIFICADF 

O Programa QUALIFICADF, tem em seu escopo a qualificação profissional voltada ao 

preenchimento de futuras vagas no mercado de trabalho do Distrito Federal, bem como 
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forma de minimizar as potenciais faltas de geração de renda, tendo como finalidade 

proporcionar qualificação. 

A qualificação oferecida no programa se dá por meio de 50 cursos em diferentes áreas 

com a duração média de 240 (duzentos e quarenta) horas, ministrados por empresa 

contratada por esta Secretaria, com vigência de 12 (doze) meses. 

Os  cursos oferecidos contemplam as áreas de: 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 

/Barmam/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 objetivo do programa é atender a 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 autogestionada 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 

no fluxo da renda e jovens que buscam a inserção no mercado de trabalho ou o primeiro 

emprego. 

Cabe destacar como realizações do 3º bimestre de 2023 o evento de formatura do 

primeiro ciclo do programa, no qual realizou-se Workshop e foram apresentados dos resultados 

obtidos dos TCCs dos formandos. 
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Workshop - Palestra: "Marcando pontos na sua carreira" 

 
Apresentação de TCC 

Curso - Moda, corte e costura 
 

 
Apresentação de TCC 

Curso - criação de aplicativos 
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Apresentação de TCC 

Curso – Garçon e Bartender 
 

 
Entrega de certificados - Formatura 

 

 

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

Execução das obras de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-250, no trecho 

compreendido entre a DF-001/DF-015 e o acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão de 

5,3 km. 

A obra foi iniciada 07/03/2022 com previsão de término em 07/09/2022, a etapa no SAG 

encontra-se no estágio “andamento normal” com 19,27% dos serviços executados no 3º 

bimestre de 2022 e 30,00% acumulado (Contrato nº 012/2022). 

Serviços executados: 

Implantação do Canteiro de Obras, Administração Local, início dos serviços de 
Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Imprimação, Pintura de Ligação e Concreto 
Asfáltico (CBUQ).  
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21 
 

28.209 – CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal 

Construção de unidades habitacionais  

Execução de 05 (cinco) Módulos Estruturais de Interesse Social em Samambaia, 

denominados “Módulos Embriões”, as quais são unidades habitacionais destinadas a 

comportar famílias unicelulares. 

 

Módulos embriões 

 

Realização de trabalho técnico social em habitação 

Atendimento a 1.904 famílias beneficiárias das unidades habitacionais verticalizadas 

localizadas no Empreendimento Crixá I, por meio das atividades previstas no Projeto de 

Trabalho Social (PTS) da Codhab. 

Execução de obras de urbanização 

Obras de implantação de infraestrutura de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e 

sinalização viária na 3ª etapa do Riacho Fundo II em andamento: 

    

 

57.101 – SEMDF - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal 

Manutenção da Casa da Mulher – Ceilândia 
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A Casa da Mulher Brasileira – CMB, Ceilândia, inaugurada em 20 de abril do corrente 

ano, ampliou os serviços oferecidos às mulheres em situação de vulnerabilidade, com a 

abertura de dois novos espaços, o 2º e o 3º andares, inaugurados em 23 de junho. 

No 2º andar, encontra-se o Empreende Mais Mulher, espaço voltado à promoção da 

autonomia econômica.  A proposta é resgatar a autoestima e fortalecer o 

empoderamento feminino por meio da capacitação profissional e da autonomia 

econômica. Os cursos e oficinas ofertados pela Casa serão abertos a todas as mulheres 

em situação de violência ou não.  

Já no 3º andar, serão oferecidos serviços pelos equipamentos parceiros no 

enfrentamento à violência contra a mulher, entre eles o Núcleo de Assistência Jurídica 

de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública; a Assessoria Técnica de Violência 

Doméstica, do Ministério Público, o Centro Judiciário da Mulher/CJM, do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a Delegacia de Atendimento à Mulher 

(DEAM). 

    

 

Desenvolvimento de Ações de Promoção da Mulher e Garantia de Direitos 
Realização de ações voltadas para autonomia econômica das mulheres, o 

empoderamento feminino e o empreendedorismo, a exemplo da assistência a 4.616 

(quatro mil seiscentos e dezesseis) mulheres por meio da realização de oficinas gratuitas 

de forma online, relativas ao Programa “Oportunidade Mulher” e do Projeto “Mulheres 

Hipercriativas”, além de outras ações realizadas no Espaço “Empreende Mais Mulher” e 

nas Unidades Móveis. 
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40.201 – FAPDF – Fundação de Apoio à Pesquisa. 

Projeto “Políticas para mulheres baseadas em evidências no DF” 

Evento de lançamento da seleção de pesquisadores para o projeto "Políticas para 

mulheres baseadas em evidências no DF", em parceria com a Codeplan e a Secretaria 

da Mulher. 

 
Link: http://www.fap.df.gov.br/politicas-baseadas-em-evidencias-para-mulheres/ 

 

Evento Aceleração DF 

Apoio e realização em parceria com a Cotidiano, em 17 de junho, do 
evento Aceleração DF.  Trata-se de evento gratuito e virtual em cidade gamificada 
que uniu startups, empreendedores e investidores voltado para o aquecimento do 
ecossistema de inovação local e geração de novos negócios. Evento contou com 
painel da FAPDF sobre o tema "Protagonismo no ecossistema de inovação", no qual 
foi apresentado o Programa de Aquecimento do Ecossistema de Inovação do DF pelo 
coordenador de Tecnologia do órgão, e dois projetos apoiados no âmbito do 
programa apresentados por seus representantes: SB2030 e o Start BSB.  

Link: https://www.instagram.com/p/CQO7sF4Fqgd/?utm_medium=copy_link 

http://www.fap.df.gov.br/politicas-baseadas-em-evidencias-para-mulheres/
https://www.instagram.com/p/CQO7sF4Fqgd/?utm_medium=copy_link
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Livro "O Regulador Inovador: Banco Central e a agenda de incentivo à inovação" 

O livro "O Regulador Inovador: Banco Central e a agenda de incentivo à inovação", 
produzido com o apoio do FAPDF, foi lançado durante o webinar "Incentivo à 
Inovação pelo Banco Central e Agenda BC#", promovido pelo Instituto Propague e 
pelo Programa Lift Learning, cuja edição do Distrito Federal aconteceu com fomento 
da FAPDF. 

 
Links: http://www.fap.df.gov.br/lift-learning/; https://www.youtube.com/watch?v=vDOQ-VIMSdQ&t=2s 

http://www.fap.df.gov.br/lift-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=vDOQ-VIMSdQ&t=2s
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SAG 2022– 4º Bimestre 

 
O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – abrirá no dia 15 de agosto 
de 2022, permanecendo disponível para a realização de atualizações pelas Unidades 
Orçamentárias até o dia 9 de setembro 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) 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 3º bimestre de 2022 (SAG 2022 – 
3º Bimestre) foi disponibilizada no link https://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-
governamental-sag/. 

 

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

