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

– 4º Bimestre  

 

A SUPLAN publicou no DODF na sexta-feira, 30 de setembro de 2022, a Portaria 

nº 292, de 27 de setembro de 2022, que trata do Relatório de Desempenho Físico-

Financeiro – SAG/2022 – 4º Bimestre, disponibilizado no site www.economia.df.gov.br  

(link https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022_SAG_4oBim.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/2022 - efetivamente executadas nos meses de julho e 

agosto. 

 

 

SAG 2022 – 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 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, 

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” (66,8%). 

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “ A Ser Iniciada” (16,9%) 

consistindo no conjunto das etapas que ainda serão iniciadas, uma vez que não se 

alcançou a data prevista de início, ainda que reprogramada.  

              

 

http://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
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
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                 Fonte: SUPLAN (Setembro/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 (Setembro/2022) 

Conforme evidenciado no gráfico abaixo, que apresenta os percentuais de 

desvios segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências se concentram na causa 
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“OCD – Outras causas de desvio” (41,36%), seguida pelas causas “N/E – Não 

especificada” (11%) e “CCB - Crédito contingenciado ou bloqueado” (8,9%) e  

 
                 Fonte: SUPLAN (Setembro/2022) 

 

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

Administrativa” (59,95%) , “(2) Técnica” (12,83%) e “(3) Financeira” (12,8%) concentram 

85,58% das ocorrências, conforme gráfico abaixo.     

 
                  Fonte: SUPLAN (Setembro/2022) 

 

 

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 2022 

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental 

– SAG, 4º Bimestre de 2022, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2022, 

destacam-se: 

 

 

15.101 – SECRETARIA DE ESTADO COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - 
SECOM 

 

Campanha de Combate à COVID 

Campanha de utilidade pública para divulgação das medidas de combate à 
COVID 
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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. 
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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. 

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. 

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

 

Complementação viária da Estrada Parque Setor Militar (ESPM) até o Terminal 
da Asa Sul (TAS), contemplando serviços de construção das Obras de Arte Especiais 
(fundações e estruturas), pavimentação, drenagem e sinalização - Contrato nº 
009/2020: 

Importante intervenção, integrante do Corredor de Transporte Eixo Oeste, visa 
desafogar o trânsito no local, minimizando os engarrafamentos e os transtornos 
enfrentados diariamente pelos motoristas. No bimestre foram entregues à população 
os dois viadutos contratados, incluindo as vias de acesso totalmente asfaltadas e 
sinalizadas, perfazendo o total acumulado de 73% dos serviços concluídos. Em 
andamento a execução do pavimento rígido. 

- Principais serviços executados no 4º bimestre: 

• Concreto armado: 542,00 m³ 

• Pavimentação asfáltica: 1.522,00 m² 
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Imprimação Eixo 58 - ESPM Compactação da base em BGS (brita graduada 

simples) no viaduto 63 - ESPM 

  
Pavimentação asfáltica e sinalização  

horizontal realizada para liberação do  

trânsito no Viaduto 63 - ESPM  

Conclusão da base em CCR (concreto 
compactado a rolo) do Eixo 64 - ESPM 

 

Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires, incluindo 
pavimentação asfáltica, rotatórias, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, 
sinalização horizontal e vertical e implantação de uma galeria subterrânea, em Tunnel 
Liner - Contrato nº 019/2021: 

Após a atualização dos projetos de engenharia e orçamentos, foi possível a 
contratação das obras remanescentes, que quando totalmente concluídas irão 
garantir à população infraestrutura adequada, evitando inundações e alagamentos. 
No bimestre foram executados 25% dos serviços contratados, perfazendo o total 
acumulado de 58% concluídos. 

  

- Principais serviços executados no 4º bimestre: 

• Rede de drenagem pluvial: 3.610,00 m; 

• Assentamento de meios fios: 4.190,00 m 
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• Pavimentação asfáltica: 13.192,00 m² 

  
Execução e compactação da sub-base - SHVP Execução de “Tunnel Liner” - SHVP   

  

Execução de rede de drenagem pluvial - SHVP Execução pavimentação asfáltica - SHVP 

 

Implantação/requalificação das calçadas, incluindo implantação de piso 
intertravado, implantação de mobiliário urbano (lixeiras), plantio de grama e 
execução de rampas de acessibilidade ao longo da avenida w3 sul, entre as 
quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS 
- Contrato nº 007/2022: 

A presente intervenção insere-se no contexto da estratégia de revitalização dos 
espaços públicos da Avenida W3 Sul, Plano Piloto, com a ampliação e remodelação de 
calçadas, proporcionando acessibilidade ao longo da via, entre as Quadras 703 e 715 
do SHIGS.  Foram executados até o período 53,93 % dos serviços contratados.  

- Principais serviços executados no 4º bimestre: 

• Demolição de calçadas antigas: 324,00 m³; 

• Execução de calçadas: 3.225,00 m² 
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Execução de calçadas     Execução de calçadas e rampas  

  

 Execução de calçadas  Demolição de calçadas antigas 

 

 

22.201 – Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap 

Recuperar obras de artes especiais – pontes, passarelas e viadutos no DF – 
Recuperação da Ponte Costa e Silva 

Obra em Andamento Normal com início de execução 01/03/2022 e previsão de 
término para 31/12/2022 com 22,8% de execução física. 

Serviços em execução: 

 Instalação de barreiras externas lado ponte das garças parte inferior; 

 Instalação de barreiras externas lado ponte das garças parte superior; 

 Instalação de barreira lado ponte das garças new jersey; 

 Realização de furos para passagem dos blocos de ancoragem (em execução 
BSB lateral); 

 Recuperação com argamassa de reparo (BSB lateral); 
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 Remoção de ancoragem metálica existente no guarda-corpo externo - lado da 
ponte das garças - concluído; 

 Base de regularização guarda-corpo externo; 

 Corte, dobra e montagem armação laje passarela (lado ÁREA DO BOSQUE) 
concluído; 

 Concretagem passarela muro de arrimo (lado pontão do lago sul) concluído; 

 Concretagem laje passarela lado área do bosque - concluído; 

 Escavação e concretagem e das estacas da passarela ao lado da cerca - 
concluído; 

 Lançamento do lastro de concreto magro passarela ao lado da cerca; 

  

  

 

 
25101– Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB 

 

Programa Fábrica Social: 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. 
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1.Aulas ministradas no 4º bimestre com os seguintes módulos: Malha 
Inicial, Malharia Avançada, Tecido Plano Inicial, Tecido Plano Avançado, Corte em 
Tecido, Modelagem, Serigrafia, Laboratório de Criatividade, Acessórios Bolsas e 
palestras sobre Empreendedorismo. 

2.Quantidade de alunos no mês de julho: 253 alunos  

3.Quantidade de alunos no mês de agosto: 231 alunos 

 

FOTO 1: EXPOSIÇÃO DE  MOCHILAS 

 

 

 

  

 

 

 

FOTO 2: AULA DE MALHARIA            FOTO 3: LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE 

 

  

 

 

 

 

 

Programa QUALIFICADF: tem em seu escopo a qualificação profissional voltada 
ao preenchimento de futuras vagas no mercado de trabalho do Distrito Federal, bem 
como forma de minimizar as potenciais faltas de geração de renda, tendo como 
finalidade proporcionar qualificação. A qualificação se dá por meio de 50 cursos em 
diferentes áreas com a duração média de 240 (duzentos e quarenta) horas, ministrada 
por empresa contratada por esta Secretaria, com vigência de 12 (doze) meses. 

Os  cursos são nas 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 
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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. 

  

4º bimestre de 2022 - Início do segundo ciclo do programa, com 15.600 alunos 

matriculados.  

Entrega dos uniformes e materiais 

 

 

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. 

Finalização do 5º ciclo etapa "B", em julho, com 1.214 (mil duzentos e catorze) 
alunos certificados. Continuação do 6º ciclo. As intervenções ocorreram na região do 
Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte), Ceilândia, Gama, Sobradinho II, Planaltina, Estrutural, 
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Brazlândia, São Sebastião, Riacho Fundo I, Paranoá. 

Intervenção Parque Infantil - Ceilândia Norte - Antes e depois 

 

 

  

Intervenção em campo sintético – Estrutural - Antes e depois 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



14 
 

Intervenção em quadra de areia - Centro Olímpico Parque da Vaquejada - 
Antes e depois 

  

 

 

 

 

 

 

25902 - Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – 

FUNGER 

Ações executadas no 4.º bimestre de 2022: 

- No programa de trabalho 11.334.6207.9081.6203, FINANCIAMENTO À 

PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS-DF ENTORNO, foram concedidos 50 

contratos de Crédito no valor de R$817.490,83, no 4º bimestre de 2022; 

- Houve manutenção e geração de 127 empregos diretos; 

- Recuperação de 59 contratos inadimplentes no valor de R$ 184.761,29; 

- Inscrição em Dívida Ativa de 04 contratos com saldo devedor de R$ 70.715,15. 

- Realização do curso para Guardadores e Lavadores de Veículos (16 agosto de 

2022) com um total de 20 participantes. 
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26205 – DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Execução das obras de pavimentação na Rodovia Distrital DF-440 - acesso à Escola Santa Helena. 

A obra foi iniciada 07/03/2022 com previsão de término em 02/11/2022, a 

etapa no SAG encontra-se no estágio “andamento normal” com 36% dos serviços 

executados no 4º bimestre de 2022 e 51% acumulado. (Contrato nº 09/2022) 

Serviços executados: 

Continuação dos serviços da Administração local, terraplenagem, pavimentação, 
imprimação, drenagem, pintura de ligação e concreto asfáltico (CBUQ) 
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40201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL- FAP  

Atividade de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de Inovação: 

 1. Programa FAPDF Learning (2022) – Programa de Fomento Estratégico nas 

macros áreas das linhas de pesquisas: BIO HEALTH Learning, TECH Learning, GOV 

Learning, AGRO Learning: Objetivo: 1. Incentivar e apoiar a pesquisa científica básica e 

aplicada como instrumento para promover a inovação tecnológica e de inovação; 2. 

Interação de modo a incrementar a contribuição da pesquisa para o desenvolvimento 

econômico e social do Distrito Federal; 3. Induzir o desenvolvimento da pesquisa 

tecnológica e de inovação no Distrito Federal possibilitando e incentivando o 

investimento privado para fomentar o Ecossitesma de Tecnologia e Inovação do Distrito 

Federal. 4. Possibilitar a pesquisa interdisciplinar entre as macroáreas no ambiente 

acadêmico em projetos de pesquisa visando à inovação tecnológica. 5. Contribuir para 

a formação e o desenvolvimento de núcleos de desenvolvimento tecnológico na 

academia e no setor privado proporcionando a integração da tríplice hélice no 

ecossistema de pesquisa e inovação do Distrito Federal. Público Alvo: Pesquisadores 

vinculados às instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, centros 

de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, constituídas sob as 

Leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Distrito Federal. DOS 

RECURSOS FINANCEIROS PARA AS CHAMADAS ESPECÍFICAS: O valor global do programa 

é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Status: Edital em andamento. Programa 

disponível em: Programa de Fomento Estratégico nas macros áreas das linhas de 

pesquisas: BIO HEALTH Learning, TECH Learning, GOV Learning, AGRO Learning;  

Difusão de Ciência e Teconologia e Inovação-mobilidade, organização e 

https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/SEI_GDF-94405223-Edital.pdf
https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/SEI_GDF-94405223-Edital.pdf
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Patrocínio de Eventos:  

2. FAP Participa DF (2022) – Seleção Pública de Propostas para Apoio à 

Participação em Eventos, Cursos de Curta Duração ou Visitas Técnicas. Objetivo: 

1 Fortalecer e internacionalizar os Programas de Pós-Graduação stricto sensu, do 

Distrito Federal; 2. Apoiar a apresentação de trabalhos em eventos de ciência, 

tecnologia e inovação, no país ou no exterior; 3 Apoiar a participação como estudante 

em cursos de curta duração de pesquisa e desenvolvimento em ciência, tecnologia e 

inovação, no país e no exterior; 4. Apoiar visitas técnicas às instituições de pesquisa e 

desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação, no país e no exterior; 5. Apoiar a 

criação e o fortalecimento de grupos e linhas de pesquisas em parcerias, voltadas para 

as vocações regionais. Público Alvo: 1. Pesquisadores Doutores e Mestres; 2. Estudantes 

de pós-graduação stricto sensu, e de graduação que fazem parte de programa de 

iniciação cientifica ou de programa de extensão; 3. Profissionais atuantes em Ciência, 

Tecnologia e Inovação, com titulação mínima de Mestre; DOS RECURSOS FINANCEIROS 

PARA AS CHAMADAS ESPECÍFICAS: Serão destinados para o Programa no exercício 

orçamentário de 2022 o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) + acréscimo de 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Total GERAL utilizado no Edital: R$ 2.201.186,39 

(dois milhões, duzentos e um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). 

Foram submetidas mais de 817 propostas. Foram contempladas mais de 198 

propostas. Programa disponível em: SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS APOIO À 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CURSOS DE CURTA DURAÇÃO OU VISITAS TÉCNICAS. 

3. Edital 08/2022 - FAPDF MOVIMENTO -  Seleção Pública de Propostas Apoio à 

Promoção, Realização e Organização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de 

Inovação. Objetivo: 1. Incentivar e apoiar a divulgação de conhecimento científico, 

tecnológico e de inovação, bem como a interação entre os diferentes atores do Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia- SNCT de modo a contribuir para o desenvolvimento 

do Distrito Federal; 2. Fortalecer a pesquisa, os programas de pós-graduação, o Sistema 

CTI do Distrito Federal principalmente nos setores e atividades considerados de 

importância estratégica para o desenvolvimento econômico e social desta Unidade da 

Federação. Público Alvo: Pesquisadores e Profissionais em CTI com formação e 

experiência compatíveis com a modalidade e o tema do evento de reconhecida 

relevância científica, tecnológica e de inovação, que possuam vínculo permanente com 

Instituições de Ensino ou Pesquisa, públicas ou privadas; Instituição Executora, todas 

sediadas no Distrito Federal e constituídas sob as leis brasileiras. DOS RECURSOS 

FINANCEIROS PARA AS CHAMADAS ESPECÍFICAS: Serão destinados para o Edital no 

exercício orçamentário de 2022 o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Total 

GERAL utilizado: R$ 743.488,00 (setecentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta 

e oito reais); Foram submetidas mais de 50 propostas; Foram contratadas mais de 6 

propostas. Programa disponível em: SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS APOIO À 

PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS 

https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/SEI_GDF-86091406-Edital.pdf
https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/SEI_GDF-86091406-Edital.pdf
https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/SEI_GDF-80732559-Edital-08-2022.pdf
https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/SEI_GDF-80732559-Edital-08-2022.pdf
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E DE INOVAÇÃO. 

 

57101 - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF  

Alojamento de Passagem na Casa da Mulher Brasileira – CMB – Ceilândia, 
inaugurado em 06/07/2022, o Alojamento de Passagem é um espaço de abrigo 
temporário de curta duração (preferencialmente até 48h) para mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não de suas/seus filhas/os, que 
correm risco iminente de morte, para que sejam tomadas providências necessárias em 
cada caso. 

O espaço funciona 24 horas e conta com dormitório com 14 camas, fraldário, refeitório, 
uma sala de convívio social, brinquedoteca, alojamento para os servidores plantonistas.  

O encaminhamento da vítima é realizado pela Delegacia Especializada de Atendimento 
à Mulher, pela equipe de acolhimento e triagem, do apoio psicossocial da Casa da 
Mulher Brasileira, bem como por meio de demanda espontânea. Ao chegar ao 
alojamento, a mulher e seus dependentes recebem alimentação e um kit de higiene 
pessoal. Além disso, são distribuídas fraldas para aquelas que estiverem acompanhadas 
por bebês. 

Durante a estadia, a mulher acolhida poderá ser encaminhada aos demais serviços 
oferecidos pela CMB, como os atendimentos de apoio psicossocial, ou ações voltadas à 
autonomia econômica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO AÇÃO MULHER NO CAMPO tem o objetivo de ampliar as informações 

e atendimentos sobre os serviços públicos de saúde, educação, assistência social, 

https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/SEI_GDF-80732559-Edital-08-2022.pdf
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segurança, mobilidade, trabalho, entre outros, superando assim, a fragmentação das 

políticas públicas e incentivando o serviço em rede com os parceiros governamentais e 

não governamentais. Dessa forma, a Unidade Móvel da Secretaria da Mulher 

juntamente com os parceiros governamentais e não governamentais ações pontuais nas 

áreas rurais do Distrito Federal para atender à necessidade das mulheres e sua família 

localizadas nessas regiões rurais, promovendo ações educativas seus direitos e levando 

políticas públicas às áreas mais distantes do Distrito Federal. As ações fazem parte dos 

pedidos e necessidades apresentadas pelas mulheres rurais (líderes) participantes do 

Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e Cerrado 2021 (DECRETO Nº 

40.220, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019). 

Resultado: Ação Mulher no Campo - Núcleo Rural Machado Morgeano Escola Classe 
Córrego das Corujas – Ceilândia - Foram realizados ao todo 1.635 
atendimentos/serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: Ação Mulher no Campo - Rajadinha 2, rua 05, quadra de esportes em frente ao 
posto de Saúde, (antiga Associação de Moradores) Planaltina -  foram realizados ao todo 1.701 
Atendimentos/serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAG 2022 – 5º Bimestre 

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

10 de outubro de 2022, permanecendo disponível para a realização de atualizações 
relativas ao 5º bimestre pelas Unidades Orçamentárias até o dia 11 de novembro de 
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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,  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 2022 (SAG 2022 – 
4º Bimestre) foi disponibilizada no link https://www.economia.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/04/2022_SAG_4oBim.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/2020/04/2022_SAG_4oBim.pdf
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022_SAG_4oBim.pdf

