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Implementação de Batalhão de Corpo de Bombeiros no 

Jardim Botânico

Demanda encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, o qual informa haver previsão de Unidade Operacional no Jardim Botânico, com

nomenclatura de 33º Grupamento Bombeiro Militar, subordinado ao Comando de Área I. Porém, não há previsão de construção prioritária de forma imediata para os próximo três

anos, conforme Caderno de Obras do Centro de Manutenção Predial do CBMDF.

Segundo relatório da CODEPLAN em maio de 2020, a área do Jardim Botânico pertence a Unidade de Planejamento Leste - UPT, juntamente com as Regiões Administrativas (RA's)

do Paranoá, Itapuã, São Sebastião. Quanto a densidade populacional, São Sebastião é uma das RA's com maior densidade urbana do Distrito Federal - DF, enquanto Jardim

Botânico tem densidade urbana entre as mais baixas do DF.

No mesmo relatório, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD do ano de 2018, a pesquisa mais atual, aponta que a população urbana da RA Jardim Botânico era de

26.449 pessoas.

No CBMDF, a região do Jardim Botânico é de responsabilidade operacional do Grupamento Bombeiro Militar do Lago Sul - 11º GBM, sem seu Setor Habitacional Jardim Botânico e

pelo Grupamento Bombeiro Militar de São Sebastião - 17º GBM, Bairro da Cidade. Além dos dois quartéis operacionais que cobrem a região há o Grupamento de Proteção

Ambiental - GPRAM, que é deslocado em caso de incêndios florestais em regiões de difícil acesso, totalizando três Unidades Operacionais.

Informa ainda, que conforme consulta à Seção de Estatística e Geoprocessamento do Estado-Maior-Geral do CBMDF, a demanda reprimida em todo o Distrito Federal é de 5,84%

no ano de 2020, não havendo registro por região específica no banco de dados.

Assim, diante dos fatos relatados e conforme analisadaa baixa densidade urbana e percentual pequeno de ocorrências, em detrimento ao quantidade total de cada Unidade

responsável pela região do Jardim Botânico, somado ao fato de três Unidade Operacionais cobrirem a região (11º GBM - Lago Sul, 17º GBM - São Sebastião e GPRAM), a

SESCI/EMG é de parecer desfavorável para a construção de Unidade Operacional na região Administrativa do Jardim Botânico neste momento, pois os quartéis já existentes

atualmente, são capazes de atender com qualidade a demanda do local.

Iluminação pública, troca por LED no Jardins mangueiral

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília- CEB a qual informa que considera de extrema valia o indicativo dos Jardins Mangueiral como localidade apta a ter

sua infraestrutura de iluminação pública otimizada por lâmpadas de LED, estando a mesma incluída no planejamento da Companhia para execução futura, conforme diretrizes do

Contrato de Concessão 001/2020 - SODF. 

Reposição de lâmpadas de iluminação pública e iluminação 

de quadras esportivas em Taguatinga

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília- CEB a qual informa que a CEB-IPES enviará nos próximos dias equipe da manutenção para avaliar e realizar as devidas

intervenções no local.

Troca da iluminação pública e instalação de novos pontos na 

SQS 102

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília- CEB a qual informa que a solicitação de modernização e expansão do parque de iluminação da região indicada

encontra-se incluída no planejamento de execução da CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB-IPES.

Implementação de Delegacia de Polícia no Jardim Botânico

Demanda encaminhada à Polícia Civil do DF - PCDF a qual informa que para a ampliação do número de unidades policiais e para que as mesmas funcionem de modo ininterrupto,

faz-se necessária a recomposição do quadro de pessoal.

Para atenuar essa carência, encontram-se em andamento dois concursos públicos para preenchimento de cargos de Agente e Escrivão de Polícia, mas em decorrência da pandemia 

da Covid 19, os certames vêm sofrendo constantes interrupções.

A área do Jardim Botânico é atendida pela 30ª Delegacia de Polícia localizada na região administrativa de São Sebastião, que funciona 24 horas, com equipe completa composta

por delegado, agentes e escrivão, sendo responsável por atender todas as situações de flagrante delito ocorridas na região que se estende até o Jardim Botânico.

Ainda, a criação de uma nova delegacia requer a criação de cargos e funções e, para isso, segundo determina o Decreto nº 39.610/2019, é necessário existir saldo financeiro no

banco de saldos de cargos em comissão e funções de confiança da Secretaria de Estado de Economiam do Distrito Federal - SEEC.

A presente solicitação é de extrema relevância, especialmente em razão de se tratar de uma área que está em expansão, no entanto, a Polícia Civil vem enfrentando as

dificuldades expostas acima, o que inviabiliza, por ora, a criação de uma delegacia de polícia na área em questão.

Aumento do policiamento ostensivo em Taguatinga

Demanda encaminhada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF a qual, em síntese, informa:

De modo a suprir a demanda do efetivo policial, temos feito uma gestão de forma a manter os índices de criminalidade sobre controle, o que tem demonstrado nas estatísticas da

Secretaria de Segurança.

Assim, a Polícia Militar, mesmo frente as perdas recorrentes de efetivo, vem adotando medidas de inibição do crime e da violência, as quais vem surtindo o devido efeito, o que

pode ser comprovado da análise das estatísticas apresentadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF.
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Implementação de Batalhão de Polícia Militar no Jardim 

Botânico

Demanda encaminhada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF a qual informa:

A criação de um Batalhão, envolve uma complexa gama de providências, dentre elas mudança de um Quadro de Organização e Distribuição do Efetivo (QODE), que altera de forma

bastante severa a própria estrutura da Polícia Militar, uma vez que necessita que haja um remanejamento interno de efetivo, pois a criação de novos cargos, só seria possível com

alteração da Lei Federal 12.086/09.

Para a criação de um novo batalhão de polícia militar, seria necessário um efetivo mínimo de 350 policiais militares. Com o déficit atual, existem batalhões com efetivo em torno

de 150 policiais, que teriam que ser movimentados para criação da nova unidade, aumentando ainda mais o déficit e a capacidade operacional.

Em que pese a grande quantidade de habitantes da região do Jardim Botânico, as características da Região Administrativa favorecem o policiamento como atualmente é

executado, o que se confirma com um dos menores índices criminais do DF.

Por tudo exposto, concluímos que a criação de novo Batalhão, no atual contexto, não é viável, oportuno ou necessário, em face de todos os pontos e argumentos

supramencionados.

Falta de ciclovias no Jardim Botânico
Trata-se de matéria atinente à Lei Orçamentária Anual - LOA. De qualquer maneira, a demanda foi encaminhada área competente para avaliação quanto a possibilidade de seu

atendimento em momento oportuno.

Investimentos para cidade do Jardim Botânico
Trata-se de matéria atinente à Lei Orçamentária Anual - LOA. De qualquer maneira, a demanda foi encaminhada área competente para avaliação quanto a possibilidade de seu

atendimento em momento oportuno.

Vias de acesso e saída do bairro mal conservadas e 

colapsadas no Jardim Botânico

Demanda encaminhada à Administração Regional do Jardim Botânico - RA-JB, a qual informa que o Jardim Botânico tem como via de acesso para o Plano Piloto, somente o Lago

Sul e suas pontes (principalmente a Ponte JK). Este afunilamento nos horários de maior movimento tem causado grandes congestionamentos. 

A projeção para a Região é de um crescimento acelerado de habitações, inclusive com programas de habitação popular, que inviabilizarão a saída do Jardim Botânico, tornando

urgente o investimento nas vias da região.

No intuito de melhorar o trânsito, esta gestão trabalha com projetos para as seguintes obras:

- Construção de viaduto no entroncamento da DF-001 com a DF-035, EPCV  (balão da Escola Superior de Guerra - ESG, antiga ESAF);

- Duplicação da DF-140 (S.H. Tororó), obra em andamento pelo DER;

- Duplicação da DF-001, trecho que vai do do Balão da ponte JK ao Posto Policial da QI. 29;

- Implantação do Balão no entroncamento da Marginal da DF-001 com a Av. Dom Bosco;

- Duplicação da Av. do Sol, do trecho que vai do Quintas do Sol - Portaria da Qd,07 - até o final da Av. do Sol, na Portaria do Condomínio Verde, ligando as vias do empreendimento

“Quinhão 16”, que darão acesso ao balão da ponte JK;

Pelo exposto, a(s) demanda(s) apresentada(s) pela comunidade local SÃO PERTINENTES, corroborando as demandas apresentadas pela população da região, ao longo dos anos e

as projeções da equipe da Administração Regional.

Criação de centro de entretenimento/ recreação para idosos 

(no antigo Centro de Convivência do Idoso - CCI) em 

Sobradinho

Demanda encaminhada à RA Sobradinho a qual informa que aquela Administração Regional aprecia de forma relevante a ideia e que a mesma será de grande relevância para a

comunidade de Sobradinho, principalmente no que diz respeito à atenção do público idoso.

Assistência social: maiores investimentos

Assistência Social: mais recursos p/ benefícios eventuais 

(auxílio calamidade, vulnerabilidade e outros)

Demanda encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES a qual informa que desde 2020, com o surgimento da pandemia, alguns auxílios 

financeiros que por sua própria natureza já são emergenciais e outros que foram criados em caráter de urgência, permanecem sem prazo de suspensão, sendo eles o Cartão Prato 

Cheio, Renda Emergencial, Auxílio Calamidade e Vulnerabilidade.

Foram ainda incluídos no PPA 2020-2023, ações orçamentárias:

1235 - Construção de Equipamentos Públicos de Proteção Social Básica;

3184 - Construção de Equipamentos Públicos de Proteção Social Especial;

5762 - Construção de Restaurante Comunitário; e

7294 - Construção de Centro de Convivência de Idosos.

Nesse sentido, considerando o agravamento da pandemia, houve consequente aumento no quantitativo de acolhidos e aumento da necessidade de expandir e implantar novas 

políticas públicas de Assistência Social e de Segurança Alimentar e Nutricional.
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Ampliação de oferta de  escolas públicas na cidade do Jardim 

Botânico

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação - SEEDF a qual informa no Plano de Obras 2019-2022 da SEEDF, estão previstas edificações de: 01 (um) Centro de

Educação Infantil, 02 (duas) Escolas Classe, 03 (três) Centros de Ensino Fundamental, 02 (dois) Centros Educacionais e 01 (um) Centro Intesescolar de Línguas na cidade do Jardim

Botânico. 

Cabe lembrar que o Plano de Obras 2019-2022 desta SEEDF é um recurso de planejamento, para o quadriênio e que foi consolidado em 2019 pelas equipes do Gabinete desta

SEEDF, da SUPLAV, SIAE, SUAG e Coordenações Regionais de Ensino (CRE), a partir de um diagnóstico da infraestrutura escolar na rede pública, com base em informações já

existentes no Plano de Obras 2015-2018, bem como novas sugestões de obras/intervenções apresentadas pelas Coordenações Regionais de Ensino.

Ressalta ainda que o processo de implementação de um Plano de Obras é dinâmico e depende de ações coordenadas por diferentes setores do governo, que incluem a elaboração

de projetos arquitetônicos e complementares; regularização de unidades imobiliárias; garantia de recursos disponíveis para licitação e contratação de obras e serviços de

engenharia; aquisição de mobiliário e outros materiais permanentes; o planejamento e a contratação de recursos humanos; entre outros requisitos, conforme o caso.

Esclarece ainda que o Plano de Obras 2019-2022 desta SEEDF poderá sofrer alterações periódicas, considerando as prioridades elencadas a inicial, as necessidades emergenciais, a

demanda reprimida, os recursos orçamentários disponíveis e a regularidade fundiária dos imóveis destinados às edificações das unidades de ensino.

Não fechamento de escolas públicas como decorrência do 

COVID-19

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação - SEEDF a qual esclarece que não obstante as ações destinadas à retomada das atividades escolares

presenciais/híbridas estarem devidamente organizadas por esta Pasta desde o segundo semestre de 2020, com documentos orientadores relativos à biossegurança e à

organização pedagógica: preparação das Coordenações Regionais de Ensino e das Unidades Escolares; articulação com a Secretaria de Estado de Saúde - SESDF, tanto para a

execução do Plano de Vacinação dos Profissionais da Educação Básica do Distrito Federal como para o controle de situações pandêmicas em Unidades Escolares, dentre outras; o

atual quadro de agravamento da saúde pública relativo à pandemia de covid-19, no qual o Distrito Federal, assim como os demais estados brasileiros, encontra-se nos últimos

meses, impeliram o Governo do Distrito Federal à manutenção temporária da modalidade remota, mediada por tecnologias e/ou por material impresso, na Rede Pública de Ensino

do Distrito Federal. Contudo, cumpre-nos destacar que o Calendário Escolar 2021 da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal está sendo cumprido na integralidade. 

Revitalização/ Reforma de quadra poliesportiva (QNO 03/05 - 

SETOR "O"), Ceilândia

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEL que informa que tem recebido inúmeras solicitações de reformas de quadras esportivas nas diversas

Regiões Administrativas. No momento, está consolidando tais solicitações para verificar a possibilidade de atendimento, uma vez que são necessidades diversas, não cabendo em

processo licitatório padrão e, além da dificuldade técnica, os recursos orçamentários que esta Pasta dispõe encontram-se comprometidos com projetos em andamento.

Falta de atendimento de linhas de ônibus na cidade do 

Jardim Botânico

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB, a qual esclarece que a região do Jardim Botânico é composta basicamente

por condomínios fechados, com baixa demanda e movimento pendular. Hoje a região é atendida por 38 linhas, a maioria delas provenientes de São Sebastião, que realizam

diariamente 1.172 viagens em dias úteis, 678 viagens aos sábados e 395 viagens aos domingos.

As mencionadas linhas percorrem as principais vias da Região Administrativa do Jardim Botânico atendendo a maior parte dos condomínios da região com destino as mais variadas

regiões do Distrito Federal.

Assim sendo, não há falta de atendimento de linhas de ônibus na Região Administrativa do Jardim Botânico.

Maior disponibilidade de linhas e ônibus em Taguatinga

Demanda encaminhada à Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB a qual esclarece que a cidade conta, além de linhas próprias, com atendimento das linhas procedentes

de Ceilândia e de Samambaia, totalizando 295 linhas, bem como o atendimento pelo Metrô que opera de segunda a sábado das 5:30hr às 23:30hr. Portanto, considera inviável a

criação de novas linhas para a região.

Tanto as 295 linhas de ônibus, quanto o serviço de Metrô, dispõem do benefício da integração tarifária, que permite que o usuário realize até dois transbordos entre diferentes

linhas de ônibus ou ônibus e metrô, pagando apenas a tarifa máxima que atualmente corresponde ao valor de R$ 5,50.

As tabelas horárias e itinerários das linhas citadas pela Gerência de Programação e Monitoramento da Bacia IV e V - GEPROM-IV podem ser consultadas no site da Secretaria de

Transporte e Mobilidade - SEMOB, no seguinte endereço eletrônico: https://dfnoponto.semob.df.gov.br/

Construção de Hospital em São Sebastião

Demanda encaminhada à Secretaria de Saúde - SESDF a qual informa, em suma, que o mapeamento das necessidades para a construção de unidades de atenção especializada é

realizado a partir da avaliação de dados demográficos, epidemiológicos, natalidade, e mortalidade, análise da rede de saúde que abastece a região de saúde em questão (Estrutura

Física da Rede), bem como a produção por nível de atenção (Primária, Secundária e Especializada).

Diante disso, informa que na programação constante nos instrumentos de planejamento desta SESDF, Plano Distrital de Saúde – PDS e Plano Plurianual – PPA 2020-2023, foram

inseridas as propostas para a Construção do Hospital Oncológico de Brasília e do Hospital Centro Sul.
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Implantação de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I 

em São Sebastião

Demanda encaminhada à Secretaria de Saúde - SESDF a qual informa que estão sinalizados nos instrumentos de planejamento da SESDF, com processos em tramitação, as

seguintes unidades:

- CAPS Infantil Recanto das Emas;

- CAPS II Gama;

- CAPS AD III Taguatinga;

- CAPS AD III Guará;

- CAPS Infantil Ceilândia.

Implementação de equipamentos públicos de saúde na RA 

Jardim Botânico

Demanda encaminhada à Secretaria de Saúde - SESDF a qual informa que o mapeamento das necessidades para a construção de unidades de atenção especializada é realizado a

partir da avaliação de dados demográficos, epidemiológicos, natalidade, e mortalidade, análise da rede de saúde que abastece a região de saúde em questão (Estrutura Física da

Rede), bem como a produção por nível de atenção (Primária, Secundária e Especializada).

Diante disso, informa, em suma, que na programação dos instrumentos de planejamento da SES, Plano Distrital de Saúde – PDS e Plano Plurianual – PPA 2020-2023, consta a

construção da UBS - Unidade Básica de Saúde  no Jardim Botânico endereço: Praça de Atividades 02 - PA 2, lote 01 Setor Habitacional Mangueiral. 

Reforma de equipamentos públicos da região (Policlínica) em 

Taguatinga

Trata-se de matéria atinente à Lei Orçamentária Anual - LOA. De qualquer maneira, a demanda foi encaminhada à Secretaria de Saúde - SESDF a qual informa que não consta nos

instrumentos de planejamento sinalização de Reforma na Policlínica de Taguatinga. No entanto a demanda será avaliada junto à área técnica, haja vista a necessidade de

elaboração de projetos complementares em parceria com a NOVACAP e a captação de recursos para a execução da obra propriamente dita.

Verba para materiais de oficina terapêutica (lápis de cor, 

tinta, alimentos, tecido, linhas, agulhas) da Sec Saúde

Trata-se de matéria atinente à Lei Orçamentária Anual - LOA. De qualquer maneira, a demanda foi encaminhada à Secretaria de Saúde - SESDF a qual informa que consta na

programação orçamentária regular da SES programa de trabalho específico para as demandas relativas à Rede de Atenção Psicossocial, onde os insumos destinados às oficinas e

demais atividades relacionadas à Saúde Mental serão previstos e executados. Sendo assim, a solicitação já está abarcada e deverá constar no planejamento regular da rede de

atenção.

Maior coleta de lixo em Taguatinga

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU o qual entende que a sugestão popular trata de solicitação para intensificar o serviço de coleta na

Região Administrativa de Taguatinga.

Nesse contexto e considerando a previsão contratual, a região administrativa de Taguatinga é atendida pela coleta domiciliar e coleta seletiva, sendo as duas modalidades de

coleta realizadas 03(três) vezes por semana, de forma alternada, bem como em frequência semanal, também é realizado o serviço de remoção de resíduos provenientes de

entulhos, resíduos volumosos e resíduos da construção civil, dispostos irregularmente pela população.

De acordo com as informações prestadas pela Gerência Regional Oeste/GEOES, unidade responsável pela execução dos Serviços de Limpeza Urbana na Região Administrativa de

Taguatinga, o Plano de Coleta existente atende as demandas da região, conforme Despacho - SLU/PRESI/DILUR/GEOES (a coleta de lixo nos dias alternados atende perfeitamente à

população como um todo, mesmo sendo em Taguatinga o maior volume de lixo coletado. Esclarecemos que a coleta era realizada diariamente mas tendo em vista os termos do

CONTRATO firmado entre o SLU e a Prestadora de Serviços, a coleta passou a ser realizada em dias alternados, dentro da Programação de Coleta de cada Núcleo).

Isso posto, cabe salientar que, este Serviço de Limpeza Urbana/SLU, em conformidade com os limites contratuais e legislação vigente, tem realizado suas atividades regularmente,

garantindo a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos, na Região Administrativa de Taguatinga.

Conclusão de obras de pavimentação, trecho 3 no Sol 

Nascente

Demanda encaminhada à Secretaria de Obas - SODF a qual informa que a SODF contratou os projetos executivos do Trecho III do SHSN e pretende licitar as obras ainda no

primeiro semestre de 2021.

Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais/ 

bocas de lobo, Taguatinga

Demanda encaminhada à Secretaria de Obas - SODF a qual informa que esta em andamento na SODF o Processo SEI 00110-00003128/2020-01 para a contratação da revisão dos

projetos de drenagem para futura licitação de obras de drenagem, após conclusão as obras de drenagem entrarão em licitação.

Instalação via acesso Cond Top Life, Taguatinga Demanda encaminhada à Secretaria de Obas - SODF a qual informa que o Condomínio TOP Life é uma área privada e já possui acessos regulamentados.

Melhorias em calçadas, Taguatinga

Demanda encaminhada à Secretaria de Obas - SODF a qual informa que está em andamento na SODF o Processo SEI 00110-00003128/2020-01 para a contratação dos projetos de

requalificação urbana das vias transversais entre as Av. SAMDU e Comercial, Sul e Norte; Encontra-se em processo de licitação a contratação das obras de Requalificação Urbana

da Av. Hélio Prates entre a Rodovia DF-001 (Pistão Norte) e a Av. SAMDU; As obras do Túnel de Taguatinga beneficiarão a área central de Taguatinga com a implantação de

calçadas e espaços públicos de convivência.

Pavimentação de pistas, Taguatinga
Demanda encaminhada à Secretaria de Obas - SODF a qual informa que encontra-se em elaboração o projeto de duplicação da via de ligação Taguatinga, Samambaia, conhecida

como Boca da Mata.
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Revitalização de sistema de drenagem pluvial, Taguatinga
Demanda encaminhada à Secretaria de Obas - SODF a qual informa que esta em andamento na SODF o Processo SEI 00110-00003128/2020-01 para a contratação da revisão dos

projetos de drenagem para futura licitação de obras de drenagem, após conclusão as obras de drenagem entrarão em licitação.

Duplicação da DF-001, na altura do balão de acesso da EPJK, 

até a QI 29 do Lago Sul - Jardim Botânico

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF, o qual informa que o projeto encontra-se em fase de finalização, com orçamento

previsto de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Viadutos da DF-001 que substituirão os acessos por balão da 

DF-140 - Jardim Botânico

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF, o qual esclarece que o viaduto no entroncamento da DF-001 (EPCT) e DF-035

(EPCV) – ESAF tem orçamento estimado em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e o viaduto no entroncamento da DF-001 (EPCT) e DF-027 (EPJK) possui valor estimado de

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Ambos se encontram com o projeto concluído.

Nomeação Contador Sec Saúde

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que:

- O quantitativo de vagas a serem autorizadas é definido a partir de critérios técnicos, observando fatores como os quantitativos de vagas ofertadas em edital normativo, que

foram dimensionados para atender às demandas dos órgãos de atuação de cada carreira, disponibilidade de cargos criados em lei e vagos nas respectivas carreiras e a

disponibilidade orçamentária e financeira e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

- Futuras demandas nomeação de servidores efetivos, além de prescindir de autorização prévia da LDO, precisam se adequar às exigências contidas no Decreto nº 40.467/2020

(normas para controle de despesa de pessoal, no âmbito do Poder Executivo do DF), e eventuais restrições que possam limitar o provimento de novos servidores, caso atual das

restrições impostas pelo Decreto nº. 40.572/2020 e Lei Complementar nº 173/2020.

Nomeação de Técnico Gestão Educacional

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que 

- O quantitativo de vagas a serem autorizadas é definido a partir de critérios técnicos, observando fatores como os quantitativos de vagas ofertadas em edital normativo, que

foram dimensionados para atender às demandas dos órgãos de atuação de cada carreira, disponibilidade de cargos criados em lei e vagos nas respectivas carreiras e a

disponibilidade orçamentária e financeira e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

- Futuras demandas nomeação de servidores efetivos, além de prescindir de autorização prévia da LDO, precisam se adequar às exigências contidas no Decreto nº 40.467/2020

(normas para controle de despesa de pessoal, no âmbito do Poder Executivo do DF), e eventuais restrições que possam limitar o provimento de novos servidores, caso atual das

restrições impostas pelo Decreto nº. 40.572/2020 e Lei Complementar nº 173/2020.

Nomeações de Enfermeiros de Família e Comunidade

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que 

- O quantitativo de vagas a serem autorizadas é definido a partir de critérios técnicos, observando fatores como os quantitativos de vagas ofertadas em edital normativo, que

foram dimensionados para atender às demandas dos órgãos de atuação de cada carreira, disponibilidade de cargos criados em lei e vagos nas respectivas carreiras e a

disponibilidade orçamentária e financeira e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

- Futuras demandas nomeação de servidores efetivos, além de prescindir de autorização prévia da LDO, precisam se adequar às exigências contidas no Decreto nº 40.467/2020

(normas para controle de despesa de pessoal, no âmbito do Poder Executivo do DF), e eventuais restrições que possam limitar o provimento de novos servidores, caso atual das

restrições impostas pelo Decreto nº. 40.572/2020 e Lei Complementar nº 173/2020.

Nomeações para Assistência social

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que 

- O quantitativo de vagas a serem autorizadas é definido a partir de critérios técnicos, observando fatores como os quantitativos de vagas ofertadas em edital normativo, que

foram dimensionados para atender às demandas dos órgãos de atuação de cada carreira, disponibilidade de cargos criados em lei e vagos nas respectivas carreiras e a

disponibilidade orçamentária e financeira e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

- Futuras demandas nomeação de servidores efetivos, além de prescindir de autorização prévia da LDO, precisam se adequar às exigências contidas no Decreto nº 40.467/2020

(normas para controle de despesa de pessoal, no âmbito do Poder Executivo do DF), e eventuais restrições que possam limitar o provimento de novos servidores, caso atual das

restrições impostas pelo Decreto nº. 40.572/2020 e Lei Complementar nº 173/2020.
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Nomeações PMDF

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que 

- O quantitativo de vagas a serem autorizadas é definido a partir de critérios técnicos, observando fatores como os quantitativos de vagas ofertadas em edital normativo, que

foram dimensionados para atender às demandas dos órgãos de atuação de cada carreira, disponibilidade de cargos criados em lei e vagos nas respectivas carreiras e a

disponibilidade orçamentária e financeira e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

- Futuras demandas nomeação de servidores efetivos, além de prescindir de autorização prévia da LDO, precisam se adequar às exigências contidas no Decreto nº 40.467/2020

(normas para controle de despesa de pessoal, no âmbito do Poder Executivo do DF), e eventuais restrições que possam limitar o provimento de novos servidores, caso atual das

restrições impostas pelo Decreto nº. 40.572/2020 e Lei Complementar nº 173/2020.

- A autorização para nomeação de Policiais Civis do Distrito Federal e convocação de militares do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Distrito Federal são previstas na Lei

Orçamentária Anual do Governo Federal tendo em vista que a folha de pagamento dessas carreiras são custeadas com recursos do Fundo Constitucional; tais demandas não são

tratadas na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária - PLDO-2022.

Nomeações/ Reposição de todas as vacâncias

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que 

- O quantitativo de vagas a serem autorizadas é definido a partir de critérios técnicos, observando fatores como os quantitativos de vagas ofertadas em edital normativo, que

foram dimensionados para atender às demandas dos órgãos de atuação de cada carreira, disponibilidade de cargos criados em lei e vagos nas respectivas carreiras e a

disponibilidade orçamentária e financeira e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

- Futuras demandas nomeação de servidores efetivos, além de prescindir de autorização prévia da LDO, precisam se adequar às exigências contidas no Decreto nº 40.467/2020

(normas para controle de despesa de pessoal, no âmbito do Poder Executivo do DF), e eventuais restrições que possam limitar o provimento de novos servidores, caso atual das

restrições impostas pelo Decreto nº. 40.572/2020 e Lei Complementar nº 173/2020.

Aumento p/ serviço voluntário em unidades de internação p/ 

Agentes Socioeducativos

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, que alterou a Lei Complementar nº

101, de 4 de maio de 2000, e, dentre outras providências, impôs restrições relativas as despesas de pessoal dos entes federativos, estabelecendo, desta forma, vedações até

31.12.2021.

Ainda sobre a Lei Complementar nº 173/2020, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal exarou o Parecer Referencial nº 08/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, do qual destaca-se:

"(...) Tem-se, portanto, que as proibições de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como de criar ou majorar auxílios,

vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, aos membros de Poder, ou de órgão, servidores e

empregados públicos e militares (e respectivos dependentes) iniciam-se em 28/05/2020 - data de início de vigência da Lei Complementar nº 173/2020 - e se estendem até

31/12/2021, ressalvados os benefícios garantidos por sentença judicial transitada em julgado e concedidos por determinação legal anterior a 28/05/2020.

Desta forma, verifica-se que a Administração Pública está impedida de implementar qualquer ação que incorra em aumento de despesas com pessoal no período de 28/05/2020 a

31/12/2021. 

Pagamento de insalubridade p/ Agentes Socioeducativos

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, que alterou a Lei Complementar nº

101, de 4 de maio de 2000, e, dentre outras providências, impôs restrições relativas as despesas de pessoal dos entes federativos, estabelecendo, desta forma, vedações até

31.12.2021.

Ainda sobre a Lei Complementar nº 173/2020, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal exarou o Parecer Referencial nº 08/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, do qual destaca-se:

"(...) Tem-se, portanto, que as proibições de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como de criar ou majorar auxílios,

vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, aos membros de Poder, ou de órgão, servidores e

empregados públicos e militares (e respectivos dependentes) iniciam-se em 28/05/2020 - data de início de vigência da Lei Complementar nº 173/2020 - e se estendem até

31/12/2021, ressalvados os benefícios garantidos por sentença judicial transitada em julgado e concedidos por determinação legal anterior a 28/05/2020.

Desta forma, verifica-se que a Administração Pública está impedida de implementar qualquer ação que incorra em aumento de despesas com pessoal no período de 28/05/2020 a

31/12/2021. 
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Reajuste a professores da Sec Educação

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, que alterou a Lei Complementar nº

101, de 4 de maio de 2000, e, dentre outras providências, impôs restrições relativas as despesas de pessoal dos entes federativos, estabelecendo, desta forma, vedações até

31.12.2021.

Ainda sobre a Lei Complementar nº 173/2020, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal exarou o Parecer Referencial nº 08/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, do qual destaca-se:

"(...) Tem-se, portanto, que as proibições de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como de criar ou majorar auxílios,

vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, aos membros de Poder, ou de órgão, servidores e

empregados públicos e militares (e respectivos dependentes) iniciam-se em 28/05/2020 - data de início de vigência da Lei Complementar nº 173/2020 - e se estendem até

31/12/2021, ressalvados os benefícios garantidos por sentença judicial transitada em julgado e concedidos por determinação legal anterior a 28/05/2020.

Desta forma, verifica-se que a Administração Pública está impedida de implementar qualquer ação que incorra em aumento de despesas com pessoal no período de 28/05/2020 a

31/12/2021. 

Renovação do GHS aprovado p/ 2020/21 e não pagos p/ 

Agentes Socioeducativos

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/SEEC a qual informa que a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, que alterou a Lei Complementar nº

101, de 4 de maio de 2000, e, dentre outras providências, impôs restrições relativas as despesas de pessoal dos entes federativos, estabelecendo, desta forma, vedações até

31.12.2021.

Ainda sobre a Lei Complementar nº 173/2020, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal exarou o Parecer Referencial nº 08/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, do qual destaca-se:

"(...) Tem-se, portanto, que as proibições de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como de criar ou majorar auxílios,

vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, aos membros de Poder, ou de órgão, servidores e

empregados públicos e militares (e respectivos dependentes) iniciam-se em 28/05/2020 - data de início de vigência da Lei Complementar nº 173/2020 - e se estendem até

31/12/2021, ressalvados os benefícios garantidos por sentença judicial transitada em julgado e concedidos por determinação legal anterior a 28/05/2020.

Desta forma, verifica-se que a Administração Pública está impedida de implementar qualquer ação que incorra em aumento de despesas com pessoal no período de 28/05/2020 a

31/12/2021. 

Campanha desconto em impostos a comerciantes que 

investirem em novos letreiros/fachadas

Demanda encaminhada à Subsecretaria da Receita - SUREC/SEEC a qual destaca, em suma, que o atual cenário econômico impõe a adoção pelo Poder Público de medidas de

austeridade e contenção de gastos, entendendo ser inoportuna qualquer proposta de exoneração tributária, como é, aparentemente, o caso da sugestão em tela, de modo que se

mostra contrária ao interesse público, consubstanciado, ao menos neste momento, na busca do equilíbrio fiscal necessário à recondução do Distrito Federal a uma situação de

normalidade financeira, indispensável à gestão do Estado e à concretização de políticas públicas em benefício da população.


